
Protože jsou Říčany krásným a  přitažlivým městem, ve kterém by 
chtěly žít desetitisíce dalších obyvatel. Tlak, kterému naše město čelí, 
je obrovský. Před branami stojí zástupy stavebních a realitních investorů 
nejen z Česka, ale doslova z celého světa – západní Evropy, Ruska nebo 
Číny. Ale příliv nových obyvatel musí mít jasnou hranici, jasný plán rozvoje. 
Jinak město praskne ve švech a kvalita našich životů bude klesat.
 
 Již šest let se snažíme zajistit kvalitu života a veřejných služeb pro všechny ří-
čanské občany. Opravujeme ulice, obnovujeme sportoviště, pečujeme o zeleň, roz-
víjíme kulturní život. A také stále splácíme obří dluh za novou školu, která byla jed-
nou z daní za hektické a nezvládnuté zvětšení našeho města v minulém desetiletí.
 Říčany ale potřebují dlouhodobou ochranu před překotnou výstavbou, kterou 
bohužel výrazně umožnil územní plán z dřívějších let. Ano, v roce 2014 jsme díky 
prosazení nového územního plánu zabránili zakreslení dalších nových ploch a vý-
stavbu na mnohých dosud nezastavěných místech jsme mohli omezovat nedo-
statečnou kapacitou čistírny odpadních vod. Ale toto opatření není dlouhodobě 
udržitelné. A  především, není vstřícné ke stávajícím obyvatelům Říčan. Moc 
dobře si to uvědomujeme, a právě proto přicházíme s myšlenkou referenda, které 
by zavázalo říčanské zastupitele a úředníky radnice k tomu, aby proti nadměrné 
a neregulované výstavbě kolem nás aktivně vystupovali. Tento závazek navrhuje-
me učinit pro tři následující volební období, tak, aby naše město mělo čas nejen 
se nadechnout, ale především se připravit na další rozumný a udržitelný rozvoj. 
A  závazek je to opravdu silný – zrušit toto naše společné rozhodnutí by mohlo 
opět jen další referendum.
 Nejen správný starosta, ale i každý rozumný občan by 
neměl přemýšlet jen v  horizontu jednoho volebního cyklu. 
Naše město potřebuje jasné poselství na mnohem delší 
dobu. A já pěvně věřím, že nám s tímto úkolem, který je pro 
Říčany bezesporu historický, pomůžete. 
 
 Přijďte prosím a rozhodněte!
 
 Vladimír Kořen, starosta

Proč vás žádáme, abyste 
vyjádřili svou vůli v referendu?

Máte právo rozhodnout o vlastním městě.
Máte právo bránit svou kvalitu života!

Tři hlavní problémy nadměrného růstu města

Problém 1: ŠKOLSTVÍ 

V roce 2010 město otevřelo novou zá-
kladní školu s celkovým náklady ve výši 
430 mil. Kč a dluhem ve výši 280 mil., 
který splácíme až do roku 2020. Původně 
měla škola nahradit nevyhovující prostory 
1. ZŠ na náměstí, která učí hned ve třech 
budovách. K tomu ale nedošlo, kapacitu 
školy velmi rychle naplnili noví žáci z Ří-
čan a okolí. Současný demografický vývoj 
navíc ukazuje, že již v letech 2018–19 se 
říčanské školství dostane do dalších ka-
pacitních problémů. Aktuálně tak řešíme 
nutnost výstavby nové školní budovy na 
Komenského náměstí.
 Tyto statistické prognózy ovšem ne-
zahrnují příliv žáků související s neregu-
lovanou výstavbou. Přiblížení k hranici 25 
tisíc obyvatel bez pochyby znamená obří 
investici do další základní školy, obdobně 
jsou na tom i školky mateřské. Jinými slo-
vy – namísto zvyšování kvality vzdělá-
ní pro stávající říčanské děti (projekty 
jazykové výchovy, budování odborných 
učeben, sportovišť, zkvalitňování zá-
zemí a technického vybavení škol) bu-
deme opět muset primárně řešit otázku 
holé výstavby a  otvírání nových kmeno-
vých tříd. 
 Má smysl růst města zpomalit?
 ANO nebo NE? ROZHODNĚTE!

PROBLÉM 2: DOPRAVA 

V současné době po hlavních říčanských 
tazích (Černokostelecká, Říčanská ul.) 
denně projede až 20 000 aut, z  toho 
je pouhá 1/3 místních. Ve městě samot-
ném jsou již dnes ve špičkách zácpy na 
desítky minut. Na dostavbu „naší“ části 
Pražského okruhu si počkáme minimál-
ně do roku 2023, spíše však déle. Okruh 
však nevyřeší dopravu ve  městě samot-
ném, naopak přitáhne dopravu z dalších 

částí regionu. Další masivní výstavba 
přivede do říčanských ulic až 5 000 no-
vých aut. Výsledek? Ještě delší zácpy 
a radikální úbytek parkovacích míst. 
 Již dnes jsou ulice v Říčanech dlouho-
době podinvestované v řádu stovek mili-
onů korun. V případě výstavby na nových 
okrajových plochách bude vynuceným té-
matem výstavba a zkapacitnění komuni-
kací – přivaděčů, nikoli rekonstrukce na-
šich stávajících ulic, které to potřebují.
 Má smysl růst města zpomalit?
 ANO nebo NE? ROZHODNĚTE!

PROBLÉM 3: INVESTICE DO ČOV

Stávající kapacita ČOV byla – navzdory 
peticím obyvatel z roku 2006 – zcela 
rozebrána developery na úkor individu-
álních stavebníků. Proto řada součas-
ných obyvatel nemá dnes šanci připojit 
svůj dům na kanalizaci. Developerům to 
ale nestačí a v rámci plánovaného rozší-
ření kapacity opět na město vyvíjí tlak na 
rezervaci pro své velké stavební projekty. 
A fakta jsou jasná – rozšíření ČOV umož-
ní developerům nová sídliště postavit. 
Město, jako rozumný hospodář, tak logic-
ky hledá nové cesty, jak tuto výstavbu na 
velkých rozvojových plochách dlouhodo-
bě odložit.
 Radnice nyní připravuje investiční 
záměr rozšíření ČOV. V úvahu připadají 
dvě varianty: první počítá s rozumnou 
kapacitou cca 21 tisíc EO (ekvivalentních 
obyvatel), druhá musí zvážit zájmy deve-
loperů až na kapacitu 27 tisíc EO. Rozdíl 
v  investici dle odhadů přesahuje 60 
milionů Kč, přičemž počet obyvatel na 
hranici 25 000 znamená také navazující 
investice do rozšíření páteřní kanalizační 
sítě v řádech dalších desítek až stovek 
milionů korun.
 Má smysl růst města zpomalit?
 ANO nebo NE? ROZHODNĚTE!

O čem je referendum v 5 větách
1. O regulaci kobercové výstavby na velkých okrajových plochách a v ze-
leni kolem nás. 2. O stanovení priorit, co chceme, aby město v zájmu ob-
čanů přednostně financovalo – akutní potřeby současných obyvatel nebo 
nutné požadavky budoucích. 3. O omezení skokového nárůstu počtu au-
tomobilů a řešení neutěšené dopravní situace v říčanských ulicích. 4. O zá-
sadním nedostatku míst pro vaše děti v základních a mateřských školách. 
5. O možnosti zvýšení kapacity ČOV a napojení současných obyvatel či 
budoucích malých soukromých staveb.

O čem není referendum v 5 větách
1. O zákazu veškeré výstavby v Říčanech – chceme jen regulaci kober-
cových projektů se stovkami nových obyvatel. 2. O  vytváření skanzenu 
z našeho města – naopak, jen více kvalitních projektů a života do centra! 
3. O potírání svobodného podnikání – ale o nastavení pravidel pro rozum-
ný rozvoj města! 4. O uzavření se vůči novým sousedům – naopak v rámci 
promyšleného růstu jsou vítáni. 5. O politických preferencích voličů – jde 
čistě o vyjádření souhlasu či nesouhlasu. Toto nejsou komunální volby.

VE VOLEBNÍCH MÍSTNOSTECH 
SPOLU S KRAJSKÝMI VOLBAMI7. – 8. 10. 2016

Jste pro, aby Říčany v roce 2030 měly
maximálně 20 000 obyvatel? ANO x NE?



Kde všude kolem nás hrozí, že se v případě neregulace výstavby bude stavět? Podívejte se sami!
Vybrali jsme pro vás devět nejkřiklavějších oblastí, kde může na základě stávajícího územního plánu vzniknout rozsáhlá výstavba. V okamžiku zkapacitnění čistírny odpadních vod (ČOV) 
a neschválení vyhlášeného referenda je jejich brzká realizace prakticky jistá. Jen těchto 9 projektů znamená navýšení počtu obyvatel Říčan o téměř 3 000 občanů a zhruba 1 400 dalších aut 
v ulicích města. Zatížení městské pokladny bude v řádu stovek milionů korun, samozřejmě na úkor současných obyvatel. Rozvojových stavebních ploch schválených mezi lety 1998 až 2006 
jsou přitom další desítky! Mnoho domů a bytů je již řadu let povoleno, jen se díky finanční krizi dosud nezačaly stavět. A uvnitř zastavěného území města je možné zahuštění o dalších 3–5 tisíc 
obyvatel. To je reálné v případě zástavby proluk, dělení zahrad, realizace nástaveb a obecně využití limitů daných územním plánem.
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+ 26

„NA VYSOKÉ“

+ 1000

 PŘÍNOSY MĚSTU?

· kolaps kruhového objezdu na 
 Říčanské ulici u Lihovaru

· nutnost investice do nadchodu 
 či podchodu v Říčanské ulici 
 (optimistický odhad cca 35 mil. Kč)

· problém škol a školek v dochozí 
 vzdálenosti z tohoto místa

+ 500

+ 26
4

 PŘÍNOSY MĚSTU?

· spojení Pacova a Říčan

· komplikace s dopravou na silnici
 číslo 101 

· problém s kapacitou ve školách
 a školkách

5

 PŘÍNOS MĚSTU?

· dopravní komplikace mezi Strašínem 
 a Pacovem

· přelidnění v klidové oblasti „Jureček“

· ohrožení současné aleje 

· razantní snížení prostupnosti krajiny

2
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„VĚTRNÍK“

+ 350

 PŘÍNOSY MĚSTU?

· zhoršení dopravní situace na křížení 
 Říčanské a Černokostelecké ulice

· velmi špatné napojení pro chodce

+ 175
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„BAHNIVKA“

+ 143

 PŘÍNOSY MĚSTU?

· zhoršení dopravní situace na 
 spojnici Říčany–Pacov

· komplikovaný dojezd do škol, školek

+ 71
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„JASMÍNOVÁ“

+ 150

 PŘÍNOS MĚSTU?

· zahuštění dopravy v ulicích Olivova
 a 5. května

· likvidace volného prostranství

+ 75

+ 1
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„ŠIROKÁ“

+ 105

 PŘÍNOS MĚSTU?

· další výstavba v těsné blízkosti 
 klidové zóny na Marvánku

· zahuštění dopravy na příjezdu 
 do centra města ve směru Světice

+ 52
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„JAŽLOVICE“

+ 165

 PŘÍNOS MĚSTU?

· zvětšení obce Jažlovice o celou 
 1/3 své velikosti

· další zvýšení dopravní zatěže 
 v centru u říčanských škol

· zcela nedostatečná občanská
 infrastruktura v okolí

+ 82

+ 0
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+ 37

„KUŘÍ – JIH“

+ 204

 PŘÍNOS MĚSTU?

· další zvýšení dopravní zatěže
 u škol, zejména na náměstí 

· zhoršení dopravní situace v lokalitě
 kruhového objezdu u hřbitova

· další zábor zemědělské půdy na
 úkor stavebních projektů

+ 102

+ 0



Kde všude kolem nás hrozí, že se v případě neregulace výstavby bude stavět? Podívejte se sami!
Vybrali jsme pro vás devět nejkřiklavějších oblastí, kde může na základě stávajícího územního plánu vzniknout rozsáhlá výstavba. V okamžiku zkapacitnění čistírny odpadních vod (ČOV) 
a neschválení vyhlášeného referenda je jejich brzká realizace prakticky jistá. Jen těchto 9 projektů znamená navýšení počtu obyvatel Říčan o téměř 3 000 občanů a zhruba 1 400 dalších aut 
v ulicích města. Zatížení městské pokladny bude v řádu stovek milionů korun, samozřejmě na úkor současných obyvatel. Rozvojových stavebních ploch schválených mezi lety 1998 až 2006 
jsou přitom další desítky! Mnoho domů a bytů je již řadu let povoleno, jen se díky finanční krizi dosud nezačaly stavět. A uvnitř zastavěného území města je možné zahuštění o dalších 3–5 tisíc 
obyvatel. To je reálné v případě zástavby proluk, dělení zahrad, realizace nástaveb a obecně využití limitů daných územním plánem.
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A jaké jsou názory vás občanů 
na referendum. Ano nebo ne?
Co si vlastně myslí sami občané? Referendum rozproudilo mezi 
veřejností opravdu živou debatu, každý má právo na svůj názor.  
Níže pro vás vybíráme ty nejzajímavější z nich. Pro i proti. 

Špetka elementární matematiky aneb jak velké Říčany?

JEDNODUŠE: Prodloužení každé říčanské dopravní zácpy, rapidní snížení možnosti zaparkování v širším centru města.

JEDNODUŠE: Výstavba jedné školy stojí řádově 280 mil. Kč, za což se dá opravit 20 km silnic a chodníků. 

JEDNODUŠE: Výstavba jedné školky stojí mezi 30–50 mil. Kč, za což se dá postavit úplně nová sportovní hala.

JEDNODUŠE:  Rozdíl v investici 60 mil. Kč do budoucích obyvatel znamená nový parkovací dům pro ty současné.

současnost 20 000 obyvatel 25 000 obyvatel

Počet automobilů ú 7 500 ú 10 000 ú 12 500

Počet ZŠ a žáků   4   2 000    5   2 700   6   3 400

Počet MŠ a dětí  4   563   6   700   8   900

Objem investice do ČOV – 70 000 000 Kč 130 000 000 Kč
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„NOVÝ PACOV“

+ 400

 PŘÍNOSY MĚSTU?

· spojení Pacova a Říčan

· komplikace s dopravou na silnici
 číslo 101 

· problém s kapacitou ve školách
 a školkách

+ 200
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„U LÁDEK“

+ 170

 PŘÍNOS MĚSTU?

· dopravní komplikace mezi Strašínem 
 a Pacovem

· přelidnění v klidové oblasti „Jureček“

· ohrožení současné aleje 

· razantní snížení prostupnosti krajiny

+ 85

+ 0

„JASMÍNOVÁ“

 PŘÍNOS MĚSTU?

· zahuštění dopravy v ulicích Olivova
 a 5. května

· likvidace volného prostranství

+ 75

+ 1

„Referendum považuji v tomto případě 
za užitečný nástroj přímé demokracie. 
Spojení termínu referenda s termínem 
voleb zvyšuje pravděpodobnost, že se 
zapojí dostatečný počet hlasujících.“
Jana Slámová, učitelka

„Měli bychom také nechat přírodu 
a nemyslet jenom na sebe a hlavně na 
prachy. Proto nesouhlasím s výstavbou.
Jiří Jungman

„Říčany mají stavební uzávěry. Žádný 
rozvoj. Středověk. Udržet původní 
uzemní plán je pro zastupitelstvo také 
problém. Podívejte se, kolik soudních 
sporů mají Říčany s majiteli pozemků za 
neoprávněnou změnu územního plánu. 
Kdo a z jakých prostředků zaplatí škody 
developerům a také privátním osobám, 
které chtěly a měly právo na výstavbu? 
Referendum je spekulace demokracie, 
je to ostuda! Zastupuji společnost RIM, 
každodenně pracuji ve firme a mám 
přehled, co cítí obyvatelé Říčan. Je mi 
líto, že jsem cizinka. Přinesla bych velký 
pokrok, pokud bych měla možnost 
být zvolena do zastupitelstva Říčan. 
A pracovala bych stejně dobře, jako 
pracuji ve firmě, která po mém nástupu 
má samé dobré výsledky!“
Nina Popova, RIM

„Regulace výstavby a rozvoje města 
je nepochybně důležitá a nutná.
Říčany byly již od minulého století 
koncipovány jako vilové město 
a do 70 let nebyla v Říčanech ani 
větší továrna. Trochu se to pokazilo 
výstavbou věžáků na Komenského 
náměstí a v poslední době bytovými 
domy na Fialce, které do této 
lokality nepatří. Referendum 
samozřejmě poskytne vedení města 
širší informace o názorech občanů 
a jejich představách o vývoji města.
Vilový charakter města by měl být 
zachován.“
František Křížek, senior, člen Sokola

„Zpomalit výstavbu tak, aby 
město nebobtnalo bez nezbytné 
infrastruktury, je žádoucí. Nechci, 
aby z Říčan byla jen noclehárna. 
Vybavenost službami a prostupnost 
dopravy musí jít ruku v ruce 
s novou výstavbou. Podporuji proto 
v referendu prosazení etapizace 
budoucího růstu města.“
Tomáš Skřivánek, media manager

„Územní plánování je věc 
komplexní a složitá. Rozhodovat 
o takovém tématu v referendu 
bez dostatečného vysvětlení bu-
doucích kroků, s velmi obecnými 
otázkami a se záměrem zavázat 
další zastupitele na mnoho let 
dopředu je věc nebezpečná 
a nezodpovědná. Proč nemůžeme 
v Říčanech postupovat stan-
dardně, tzn. ve 4 létem volebním 
období a dle stavebního zákona? 
Koncepční regulace ANO, chybou 
je referendum.“
Ondřej Kupsa

„Stanovení dlouhodobé perspektivy města, 

která by byla závazná bez ohledu na střídání 

vedení a byla by jí podřízena i tvorba územního 

plánu, by bylo podle mého názoru pozitivní. 

Při použití standardních nástrojů by tento 

dlouhodobý cíl mohl být snadno změněn podle 

zájmů toho kterého vedení, kdežto rozhodnutí 

referenda dává záruku, že rozvoj Říčan bude 

v souladu s vůlí většiny občanů, kteří mají 

o chod města zájem. Vzhledem k tomu, že již 

v současné době nedostačují kapacity městské 

infrastruktury, považuji regulaci výstavby za 

rozumnou a potřebnou.“
Ing. Jaromír Žilka, projektant, člen ČKAIT

„Lidé mají právo dívat se dál, než jen na 
horizont čtyř let, který jim standardní 
strany milostivě dovolí. Lidé mají právo 
rozhodnout, jak velký domov si přejí. 
A že to vyřeší územní plán? Kolikrát se 
tu za posledních 20 let měnil? Až zas 
bude nějaký výřečný liberál z občanské 
či jiné demokratické partaje poučovat, 
jak zhůvěřilé je bránit volnému podnikání, 
podívám se z okna... Nene, není tam 
rok 1991, není tam už divoký západ 
a neviditelná ruka trhu mistrně vysávající 
všechno kolem až na dřeň. Lidé díky 
bohu pochopili, že i svoboda volného 
podnikání má své limity. Třeba svobodu 
zodpovědnosti za správu svého domova, 
své vlastní obce. My ji teď máme! A za nás 
všechny pevně doufám, že ji také pořádně 
chytneme za pačesy.“
Michal Anelt, šéf grafického studia

„Obecně se domnívám, že referenda jako 
taková do ‚zastupitelské demokracie’ nepatří. 
A to platí i o referendu o regulaci výstavby. 
Občané si přeci volí své zastupitele proto, 
aby takováto zásadní rozhodnutí za ně dělali 
právě oni. Naprostá většina občanů totiž 
nemá a ani nemůže mít dostatek informací 
a dostatek znalostí, které by měli mít 
zastupitelé. Přenášet proto zodpovědnost 
v takto zásadní otázce na občana mi připadá 
přinejmenším alibistické a populistické. 
Rovněž tak i peníze vybírané od daňových 
poplatníků a vynakládané na referenda mi 
připadají neúčelně utrácené. Zcela jistě by je 
šlo využít smysluplněji. A k čemu je potom 
vlastně i projekt ‚Řídím Říčany’, když je 
suplován referendem dalším. Vypisovaného 
referenda se tudíž, na rozdíl od voleb, 
nezúčastním, a to by měl udělat každý, kdo 
si o celé věci myslí totéž co já.“
Vratislav Čech, soudní znalec v oblasti realit

Zdroj: facebook MĚSTA ŘÍČANY,  redakce

Text prošel jazykovou korekturou.



SUMA SUMÁRUM
pár základní čísel, kolik  
5 000 nových obyvatel 
vlastně říčaňáky stojí...

5 000* nových obyvatel
přinese do rozpočtu
města za 5 let celkem
250 000 000 Kč

5 000 nových obyvatel
díky nutným nákladům 
bude ale stát město
470 000 000 Kč

5 000 nových obyvatel
nás všechny během 
prvních 5 let bude stát
220 000 000 Kč.

* pokud se nám tu ovšem přihlásí, že... ?
Počítáno s příjmem 10 000  Kč osoba/rok 
(příjem obce dle rozpočtového určení daní)

Počítány jen „zákonem určené“ 1x ZŠ a 2x MŠ, 
1x sportovní hala a zvýšená kapacita ČOV (reali-
ta je ale dalších cca 100–200 milionů)

Víte, co všechno by se za to dalo pořídit?
Mimochodem, zisk developerů z oněch 5 000 
obyvatel bude určitě vyšší, než ten náš dluh.

Jaká je otázka v referendu a co znamená má odpověď?
V referendu bude všem voličům s trvalým pobytem v Říčanech položena následující otázka, na kterou je možné 
odpovědět pouze ANO či NE: „Souhlasíte s tím, aby město Říčany v samostatné působnosti jednalo tak, aby 
v katastrálních územích města nedošlo do roku 2030 k výstavbě, která by měla za následek zvýšení počtu 
obyvatel města nad 20 000?“

Zvolím ANO

Radnice zpřísní podmínky pro novou rozsáhlejší  
výstavbu na zelené louce kdekoli v Říčanech. 

 Město bude mít silnou pozici pro jednání. 

Naše společné peníze půjdou v první řadě na 
zvyšování kvality života stávajících obyvatel.

 Výrazně se zpomalí tempo růstu počtu automobilů 
v ulicích. Město se bude soustředit na opravy 

stávajících komunikací.

Město dokáže zajistit dostatečnou kapacitu školní 
i předškolní docházky pro místní obyvatele. Zároveň 

bude možné investovat i do zvýšení její kvality.

Otevře se prostor pro přiměřenou investici do čistírny 
odpadních vod pro 21 tisíc obyvatel, která umožní 

napojit zejména místní občany.

Zvolím NE

Pozice města vůči developerům bude významně 
 oslabena. Změna vedení může přinést rozvolnění  

pravidel pro výstavbu.

Město bude muset v prvé řadě financovat zajištění  
základních zákonných potřeb a nároků nových sousedů. 

Prodlouží se čekání v zácpách a zhorší parkování 
ve městě. Jen z Říčan přibude do provozu až 5 000 

automobilů denně. 

Město nezvládne finančně zajistit kapacitu míst 
ve školách a školkách pro všechny zájemce. Poptávku 
budou muset doplňovat soukromá placená zařízení.

ČOV se rozšíří na vyšší kapacitu (k hranici až 
27 tisíc obyvatel). Výše spoluúčasti města bude 

vysoká a půjde na úkor jiných investic.

Zachováme takováto krásná místa i pro naše děti?

Statistika není nuda!
Malé srovnání vybraných měst

( HUSTOTA OBYVATEL )
počet obyvatel na km2

Říčany (25 000 obyv.) 969
Říčany (20 000 obyv.) 775
Říčany (dnes) 582

Průměr měst ČR 350

( NÁRŮST POČTU OBYVATEL )
procentní změna v letech 2000–2015

Říčany 38 %
Čelákovice 20 %
Brandýs n./L.–St. Boles. 19 %
Beroun 9 %
Benešov 2 %
Kralupy n./Vltavou 1 %
Kutná Hora - 5 %

( DOKONČENÉ BYTY )
celkový součet v letech 2008–2015

Říčany 870
Jesenice 865
Benešov 495
Mělník 429
Kutná Hora 218 Zd
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Nenašli jste hlasovací lístek 
ve své schránce? To je správně! 

Každý volič musí dostat svůj 
hlasovací lístek pro referendum 
až ve volební místnosti. Volební 

místa jsou shodná s místy 
konání běžných voleb.

ROZHODNĚTE! VÁŠ HLAS JE SILOU, KTERÁ OVLIVNÍ KVALITU ROZVOJE ŘÍČAN NA PŘÍŠTÍCH 14 LET!
REFERENDUM JE VÍC NEŽ KOMUNÁLNÍ VOLBY.


