
V každé obci žijí lidé, kteří v ní nemají trvalé bydliště. V poslední době se ale jejich počet – 
zvláště v obcích, kde se hodně staví – zvětšil zásadním způsobem, někde dokonce až na 40 %!

Připadá vám to příliš? Rozhodně nejde o přehnané číslo! 
Potvrzují to starostové mnoha obcí v blízkosti Prahy a jiných větších měst. 

Co to pro obce znamená? Každý starosta vám odpoví: „Hodně, protože obec dostává do svého rozpočtu z daní, které 
stát vybere, částku přesně odpovídající počtu trvale žijících obyvatel.“ Na ostatní obyvatele totiž obec vůbec žádné 
prostředky z daní nedostane. Naprosto všichni ale vyžadují, aby obec zajistila odvoz odpadu, udržovala místní 
komunikace a chodníky, aby se na ulicích večer svítilo a děti mohly chodit přímo v místě nejen do základní školy, 
ale také do mateřské školky.

Víte, kolik vynaloží za jediný rok vaše obec a jaké prostředky naopak získává? Podle výpočtů dostává každá malá nebo 
středně velká obec na jednoho trvale žijícího obyvatele ročně v průměru 9 000 Kč. 

Pokud otočíte list, dozvíte se, co všechno by se mohlo změnit v jedné z takových obcí, kdyby se všichni dosud 
nepřihlášení občané stali jejími řádnými obyvateli.

Staňte se Středočechy!
pomozte své obci, pomozte svému kraji
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V jedné ze Středočeských obcí – říkejme jí 
třeba Radostnice – žije přibližně 2 000 obyvatel. 

Jaké jsou její nejviditelnější roční výdaje?

údržba místních komunikací 1 000 000  Kč
veřejná doprava – dotace pro autobusovou dopravu 300 000  Kč
mateřská školka 300 000  Kč
základní škola 1 200 000  Kč
knihovna 200 000  Kč
veřejné osvětlení 600 000  Kč
tělovýchovná a zájmová činnost (údržba hřiště apod.) 400 000  Kč
zdravotní středisko, dům služeb či jiné podobné zařízení 200 000  Kč
péče o veřejnou zeleň 1 000 000  Kč
hřbitov 150 000  Kč
požární ochrana (podpora dobrovolných hasičů) 100 000  Kč
sběr a odvoz komunálního odpadu 1 800 000  Kč

Nezbytné výdaje našich Radostnic (jen k naplnění uvedených 
povinností) představují více než 7 milionů korun za jediný rok! 

A to bez jakýchkoliv investic – tedy žádné nové chodníky, 
nové dětské hřiště, obecní cesta.

V Radostnicích je ale jen 1 500 lidí přihlášeno… 

Pokud by se všech zbývajících 500 dosud nepřihlášených 
obyvatel Radostnic k trvalému pobytu přihlásilo, obec 
by získala do svého rozpočtu každý rok 4 500 000  Kč navíc!

Za tyto peníze by se v ročním rozpočtu obce mohly objevit 
některé z těchto položek:

 nová obecní cesta delší než jeden kilometr
 důkladná oprava dvou kilometrů obecních cest
 dva kilometry nových chodníků
 částečná oprava mateřské školky
 generální oprava dětského hřiště
 úprava návsi a obnova stromořadí
 zastřešení autobusových zastávek v obci
 oprava tělocvičny v základní škole

A mnohem snáz půjdou splácet úroky z půjček na 
náročnější projekty – čističku odpadních vod, kanalizaci 
nebo rozšíření školky. 

Navíc obec připraví více projektů a získá více peněz 
od kraje i od Evropské unie. Do každého takového záměru 
musí totiž vložit i své vlastní prostředky.

Podobně je tomu i s krajem: také on dostává ze společných 
daní peníze jen na trvale žijící obyvatele. 

Když se do středočeských obcí a měst přihlásí více obyvatel, 
kraj bude mít víc prostředků na opravy silnic a rozdělí 
víc peněz obcím.

příklad

Stanete se Středočechy?
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