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1. Úvod
1.1 Význam strategického plánu
Strategický plán rozvoje obce Obříství (dále jen strategický plán) je vytvořen jako střednědobý
rozvojový dokument, který formuluje rozvojové aktivity a strategické cíle obce Obříství zejména pro
období let 2015-2020. Základní rámec dokumentu je však formulován dlouhodobě cca do roku 2025.
Důvodem je zohlednění dlouhodobé koncepce obce Obříství při respektování aktuálních
střednědobých potřeb a rozvojových tendencí v kratším, předvídatelném období.

Strategické plánování přináší systematický, dlouhodobý a komplexní přístup založený na konsensu
místních představitelů a občanů, vycházející ze sdílené představy o společné budoucnosti, který
optimalizuje využití lidských a finančních zdrojů dlouhodobým sledováním předem vytýčeného cíle.
Spolupracují na něm všichni představitelé města i další subjekty, významné v rámci města. Dochází
tak k nalezení široké shody na dalším vývoji obce. Odhaluje slabiny i přednosti obce, stanovuje směr
jeho dalšího vývoje, zaměřuje aktivity obce na řešení jeho hlavních problémů a určuje priority pro
stanovený časový úsek.

Strategický plán je významný nejen pro zvýšení šancí a možností pro získání dotací, ale stává se
postupně nezbytností při stanovení jakýchkoliv cílů města a konkrétních rozvojových projektů.
Umožňuje lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky včetně usnadnění přístupu k čerpání
prostředků z EU a státního rozpočtu.

Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument, jenž vychází ze současného stavu veřejných a
soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru
na území obce Obříství.

1.2. Postup při zpracování strategického plánu
Při zpracování Strategického rozvojového plánu obce Obříství zpracovatel vycházel z obecných
principů přípravy a tvorby strategických rozvojových dokumentů a z doporučované struktury, která je
využívána v zemích Evropské unie. Při formulaci strategického plánu byly respektovány zásady trvale
udržitelného rozvoje, v rámci, kterého „budou naplněny potřeby stávajících generací, aniž by byly
ohroženy možnosti generací budoucích uspokojit jejich vlastní potřeby“.

Vlastní proces tvorby dokumentu se skládá s analýzy daného území, určení vize rozvoje včetně
definování prioritních oblastí rozvoje. Vytvoření strategického plánu není jednorázovým krokem
vedení obce Obříství, ale zahájením jeho realizace jako kontinuálního systému strategického řízení
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rozvoje obce. Předpokládá se, že tento dokument bude sloužit jako opora pro všechny rozvojové plány
subjektů působících na území obce.

V první řadě došlo k definování výchozího stavu obce. Byl zhodnocen současný stav a vymezeny
základní závěry a trendy vývoje v posledních letech (situační analýza). Následně byla zvolena klasická
konstrukce strategického plánu s cílem, co nejvíce zmapovat příležitosti obce, její ohrožení, silné a
slabé stránky (tzv. SWOT analýza) a dobrat se konkrétních oblastí strategických cílů směřujících
k postupné realizaci vize. Strategické cíle byly voleny s ohledem na reálné možnosti obce a jsou
klíčové pro zpracování akčních plánů a projektů, ke kterým bude docházet v průběhu realizace
strategického plánu.

Pro kvalitní a profesionální přípravu strategického plánu je nezbytně nutné na počátku práce sestavit
profesionální a kvalifikovaný tým, stanovit koncepci Strategické plánu rozvoje včetně harmonogramu
přípravy. Na zpracování Strategického plánu rozvoje Obříství byla vytvořena pracovní skupina
složená ze zástupců obce a zástupců zpracovatele strategického plánu. Společnost Ekonomické a
právní poradenství spolupracovala se starostkou obce Jitkou Zimovou, místostarostkou Renátou
Šulcovou., dále se zastupiteli obce. Za Ekonomické a právní poradenství s.r.o. se na zpracování
strategického plánu podíleli Ing. Jiří Novák, Kateřina Faistová a externí spolupracovníci firmy.
Tab. č. 1 Harmonogram zpracování a přijetí strategického plánu 2014-15
činnost

listopad prosinec leden

únor

březen duben květen

červen

návrh
schválení
zpracování SPR
analýza stavu
návrhová část
veřejné projednání
finalizace
schválení
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1.3. Struktura strategického plánu
Analytická část
Na základě získaných podkladů a práce pracovní skupiny byl zpracován popis obce, který byl
podkladem pro všechny další kroky strategického plánování. Při zkoumání prostředí byly rovněž
identifikovány prioritní oblasti rozvoje obce. Závěry analýzy daného prostředí jsou shrnuty v analýze
SWOT. Jedná se o metodu, pomocí, které je možno identifikovat silné (ang. Sterngths) a slabé (ang.
Weaknesses) stránky, příležitosti (ang. Opportunities) a hrozby (ang. Threats), spojené s regionální
politikou. V analytické části dokumentu jsou rovněž určeny návaznosti na další rozvojové dokumenty,
zejména regionální a národní. Součástí analytické části tohoto dokumentu je anketa, která proběhla
mezi občany obce Obříství. Tato anketa ve svých výsledcích přinesla názory občanů na rozvoj obce a
jejich připomínky k dění v obci. Výsledky této ankety jsou neméně důležitou součástí tohoto
dokumentu.

Stanovení vize
Při přípravě strategického plánu a po analýze dotčeného území byla sestavena vize, která je podkladem
pro návrhovou část strategického plánu a která ovlivní další směrování dokumentu a jeho jednotlivých
částí. Jejím smyslem je určit zásadní rozvojovou orientaci obce a zároveň formulovat stav, kterého by
mělo být v budoucnosti v daném území dosaženo.

Strategická fáze – návrhová část
K naplnění rozvojové vize jsou na základě analytické části formulovány jednotlivé prvky plánování
rozvoje obce, kterými jsou strategické cíle.
Naplnění vize charakterizují tyto strategické cíle:
•
•
•
•

Rozvoj technické infrastruktury
Zlepšování životního prostředí
Rozvoj volnočasových aktivit
Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb

Mezi hlavní cíle patří celkové zlepšení vzhledu obce, stavebnětechnické zlepšení základní
infrastruktury obce, zlepšení životního prostředí s důrazem na kvalitu života na území obce a
vybudování stánku pro kulturně společenský rozvoj.
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2. Základní profil obce Obříství
2.1. Identifikační údaje
Zadavatel:

Obec Obříství

Adresa:

Svatopluka Čecha 40, 277 42 Obříství

IČ:

00237141

Zástupce:

Jitka Zimová - starostka

Telefon/fax:

315 685 000

WWW oficiální:

www.obristvi.cz

e-mail oficiální:

obec.obristvi@obristvi.cz

Region NUTS II:

Střední Čechy

Statut:

obec

Počet částí:

3

Názvy částí:

Obříství, Semilkovice, Dušníky

Katastrální výměra:

1522

Počet obyvatel:

1302

Pošta:

Ano

Škola:

Ano

Zdravotnické zařízení:

Ano

Kanalizace:

Ano

Vodovod:

Ano

Plynofikace:

Ano
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2.2. Historie a současnost obce
Krajinu mezi Labem a Vltavou u jejich soutoku u Mělníka nazýváme Meziříčím. Toto území bylo
osídleno již od neolitických dob, tj. asi pět tisíc let před naším letopočtem. Protože zde však díky
neustálým záplavám obě řeky často měnily svá koryta, setkáváme se zde s mnohem menší hustotou
archeologických nálezů, než v sousedních oblastech. Rovněž intenzivní kultivace mnohé potenciální
naleziště zcela zničila. Přesto bylo i v Obříství nalezeno několik neolitických hrobů, několik nádob - z
tzv. kultury únětické a mladší doby římské. Naposledy byla v obci v šedesátých letech nalezena dva
tisíce let stará pec na pálení vápna.
V dobách raného slovanského osídlení se zdejší kraj stal místem, kde se stýkaly tři kmeny - Pšované
(dnešní severní Mělnicko), Zličané (z jihu) a Čechové (západně od Vltavy). Po sjednocení země pod
jednu ústřední moc v tzv. hradištní době zde pod nedalekým Dřínovským kopcem vznikl důležitý
správní a mocenský bod - hrad Meziříčí.
V průběhu 12. století pak pozvolna úlohu správního meziříčského centra převzal sousední Chlumín s
původně panovnickou tvrzí, ze kterého postupně vzniklo důležité církevní centrum - církevní děkanát,
později sdružující 19 far. Další kolonizace zdejšího území vedla ke vzniku mnoha osad, jednou z nich
zřejmě někdy ve 13. století bylo i Obříství. Podle výkladu jména vzniklo v zamokřeném území, jímž
se bylo nutno všelijak dokola brodit - tedy „obřísti“.
Zdejší nízko položená krajina byla velmi často sužována mnoha záplavami (viz. část pohromy a
katastrofy) a proto se nově vzniklé osady ve starších dobách takřka nerozvíjely. Jediným významným
místem byl Chlumín, který ležel na důležité obchodní cestě od Prahy, která se zde větvila směrem k
Budyni nad Ohří a k Mělníku. Kolem panovnického hrádku postupně vyrostlo malé tržní městečko,
které se brzy dostalo z panovníkovy moci do rukou břevnovského kláštera a z části též do rukou
pražských měšťanů - Velfloviců.
První písemná zmínka o vsi Obříství pochází z roku 1290, kdy se poprvé uvádí Jan de Obristuie její nejstarší známý držitel. Toto poměrně vysoké datum je jistým překvapením, vždyť všechny okolní
vesnice jsou mnohem starší (osada Semilkovice se připomíná snad již v roce 1165 a Dušníky roku
1228). Předpokládá se tedy, že k vybudování tvrze a vesnice došlo mnohem dříve, možná již za vlády
Přemysla Otakara I. (1197-1230), pouze nám chybí písemné zmínky.
To je samozřejmě docela dobře možné, když totiž v roce 1541 shořely zemské desky, v nichž byly
uloženy veškeré zápisy o hradech, zámcích, tvrzích a dvorech českých, zmizely i nejcennější zápisy o
prvních dobách většiny obcí. O jejích trvání tak můžeme soudit jen z roztroušených údajů a z
analogického vývoje jiných blízkých obcí, u kterých se alespoň nějaké záznamy někde dochovaly.
Navíc tomu odpovídá i název obce - později se totiž slovo „ břístie“ již nepoužívá.
Ve stejné době s Janem z Obříství žil i jakýsi Matouš z Obříství. Znamená to, že ves měla v té době,
tak jak to tehdy bývalo zvykem, více majitelů a každému šel plat pouze z jeho části.
Čtrnácté století bylo dobou, kdy byla rozdrobenost tehdejšího majetku naprosto běžná, narozdíl od
století pozdějších, kdy již vznikla rozsáhlá panství. V této době byla koupě vsi, prebendy či úřadu
jednou z nejlepších investic, jednak proto, že z ní šel sice malý, ale stálý plat a pak se s ní dalo velmi
dobře obchodovat, protože poptávka převyšovala nabídku.
Matouš zemřel před rokem 1305, zůstala po něm vdova Markéta a synové Petr a Olkmar. Po Petrovi
pak syn Matouš řečený Starší a po Olkmarovi také Matouš (mladší), Olkmar a Smil. Ten byl současně
i majitelem sousední vsi Kly.
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Počátkem 14. století se připomínají bratří Matěj starší a Ješek z Obříství, snad synové zmíněného
rytíře Jana z Obříství. Z jejich doby pocházejí nejstarší záznamy o říční plavbě nad Mělníkem. Dnešní
část obce, Semilkovice, náležela v té době Mikuláši od Věže, měštěnínu a pánu na sousedním
Chlumíně, který byl z rodu Velfloviců. Další část současného Obříství tvoří Dušníky, které byly od
počátku v držení pražského probošství.
V létech 1367 a 1368 Obříství náleželo Ludvíkovi, dvorskému apatykáři a měšťanu Starého Města
Pražského. Po jeho smrti nastal spor o dědictví mezi syny Jankem a Andělem, který musel nakonec
řešit soud. Jeho rozhodnutím Obříství připadlo Andělovi a ten panství ihned prodal Janovi ze Smiřic.
Ani ten panství nedržel dlouho a obratem jej prodal dále.
Roku 1371 byl pánem Obříství Jan, rytíř z Obříství, zvaný také z Hnojnice (ves u Bíliny). Měl dva
syny - Smila z Obříství a Jana z Obříství. Byli patrony zdejšího farního kostela sv. Jana Křtitele, který
se poprvé připomíná v roce 1384, kdy do něj Jan z Obříství podává kněze. Je jisté, že byl ale postaven
mnohem dříve. Před svou smrtí tomuto kostelu Jan z Obříství daroval čtyři kopy grošů ročního platu.
Rytíř Jan z Obříství, vlastnil také Libiš, kde na místě někdejší románské svatyně dal postavit památný
gotický kostel sv. Jakuba. Zemřel po roce 1398, jeho vdova Markéta jej přežila 17 let. Po jeho smrti
pak společně v Obříství vládli oba synové. O Smilu toho dále příliš nevíme, Jan někdy před rokem
1420 Obříství prodal Mikuláši řečenému Chudému z Újezda a zakoupil Brodce na Boleslavsku.
Mikuláš byl vlastníkem rozsáhlého majetku v okolí. Již v roce 1409 získal Lobkovice a roku 1412
Libiš. Spolu s Obřístvím je tak spojil v jeden celek. Nebyl to však samozřejmě jeho jediný majetek.
Byl oblíbencem panovníka Václava IV. a již ve funkci nejvyššího zemského písaře od něj obdržel hrad
Hasištejn západně od Chomutova a již jako Mikuláš Hasištejnský z Lobkovic (psáno též z Lobkowicz)
se stal zakladatelem jednoho z později nejmocnějších rodů v Čechách (do knížecího stavu povýšeného
v roce 1623). Jako urburní, tj. báňský písař v Kutné Hoře svůj majetek dále rozmnožil. Byl to věrný
katolík, za husitských válek bojoval na straně císaře Zikmunda.
Po Mikulášově smrti roku 1435 připadly statky jeho dvěma synům, Mikuláši a Janu Popelovi. Syn
Mikuláš se stal zakladatelem větve hasištejnské a Jan větve popelovské. Rodové heslo této větve bylo:
„Popel jsem a popel budu.“ Jeden z jeho pozdějších potomků byl v letech 1577 - 1594 držitelem
mělnického panství.
Rozdělením dědictví získal Mikuláš II. Hasištejnský z Lobkovic i panství Obříství (ves s dvorem,
všemi rolemi, chmelnicemi a vinicemi) spolu s okolními vesnicemi a dvory. Zemřel roku 1462. Zůstali
po něm tři synové, kteří zpočátku vládli dědictvím společně, ale později se rozdělili tak, že nejstarší
Jan Hasištějnský z Lobkovic dostal staré rodné panství Obříství, několik vesnic od panství Hasištejna
a ještě i město Kadaň. Druzí bratři si rozdělili zbytek majetku. Tehdy též byly od Obříství natrvalo
odděleny Lobkovice. Ve smlouvě z roku 1490, kterou si majetek rozdělili, je poprvé připomínána
zdejší tvrz.
Jan Hasištejnský z Lobkovic byl známým diplomatem a cestovatelem. Po jeho smrti roku 1517 zdědil
majetek Jaroslav Hasištejnský z Lobkovic (zemřel roku 1529) a po něm jeho synové Jindřich a
Šebestian. Zprvu spravovali zboží společně, později pak pouze Jindřich, který ale nebydlel v Obříství,
nýbrž střídavě na Hasištejně nebo v Kadani.
Roku 1542 podle kupní smlouvy získal za 5000 kop pražských grošů tvrz Obříství s poplužním
dvorem, vsí, mlýnem, pivovarem a vesnicemi Kly a Libiší rytíř Vilém Kamýcký ze Lstiboře.
Ten připojil k Obříství i Dušníky, které ještě do roku 1547 náležely Pražanům Staroměstským, jimž
však byly pro účast ve stavovských nepokojích zabaveny a postoupeny králi Ferdinandovi I. Ten je za
odměnu přenechal Vilémovi. Když Vilém zemřel, rozdělili si jeho synové majetek tak, že Albrecht
získal Obříství a Jan Žernoseky.
9

Strategický plán rozvoje obce Obříství
Roku 1554 se pánem obřístevského panství stal syn rytíře Viléma, pan Albrecht Kamýcký. Za vlády
Albrechta byl pořízen druhý velký zvon pro zvonici farního kostela a je na něm uvedeno jeho jméno,
rodový znak a letopočet 1568. Zemřel roku 1585 a panství střídá majitele v příbuzenstvu. Nejdříve je
dědí jeho manželka Kateřina rozená z Lukonoš, poté její vnučka Kateřina Berkovna, dcera Zdislava
Berky a Marie Kamýtské, která byla provdána za Mikuláše Sekerku ze Sedčic. Ten zde pak vládne až
do své smrti. Po něm roku 1597 Karel Častovec Myška ze Žlunic. Předtím, v roce 1591, byla k
Obříství připojena ves Semilkovice, ležící tehdy ještě na původním místě u starého Labe.
Roku 1615 jsou majiteli Jan Jindřich Myška ze Žlunic a Jan Habart Kostomlatský z Vřesovic, jejichž
jejich jména jsou uváděna na památném zvonu farního kostela v Obříství z roku 1616.
Roku 1618 se stal majitelem Obříství rytíř Václav Pětipeský z Chyše a Egenberku, rada královský,
maršálek královského dvora, pán Byšic a Bosyně. Od sester Barbory Vřesovcové a Johanny Pětipeské,
rozených Myškových ze Žlunic, které majetek zdědily po své matce Magdaleně Myškové, vdově po
Karlu Častovci, zakupuje rovněž ves Semilkovice s poplužním dvorem Ouporem, náležejícím ke
statku v Obříství, mlýn a pilu v Obříství a přívoz přes Labe Na Štěpáně, dále vsi Kly a Libiš, Kopeč,
Byškovice s dvorem a další, které však později při obřístevském doméniu nezůstaly. Rytíř Václav
Pětipeský se stal zakrátko jedním z nejbohatších příslušníků nižší šlechty. Pro vzpouru proti císaři
roku 1618 mu však bylo panství zkonfiskováno (roku 1620) a prodáno (roku 1623) známé kněžně
Polyxeně z Lobkovic, jedné z nejmocnějších šlechtičen té doby a to i se statkem Byšickým za 106 000
zlatých rýnských.
Ta však majetek skupovala pouze ze spekulativních důvodů, takže nedostavěný zámek, který z tvrze
začal přestavovat předchozí majitel těžce strádal. Roku 1638 se o zámku psalo, že: "jest na díle
vystaven, avšak nedostaven a oprava jeho na zdech, protože se různo sypají, i na přikrytí velikého
nákladu potřebuje." Nějaký mudrc napsal roku 1655, že by se neměl zámek klásti za zámek, nýbrž jen
za tvrz, "an nemá takového tvaru, který se sice při zámku nacházeti má, neb stavení jest na upadení a
skrze dvě podlahy jsou trámy shnilé."
Po její smrti zdědil majetek její syn Václav Eusebius z Lobkowicz, který dosáhl v armádě hodnosti
vrchního polního maršála, později byl prezidentem válečné rady.
Během třicetileté války statek Obříství nesmírně utrpěl. V roce 1623 se o Obříství píše jako o
městečku, po válce se o něm tak už nikdy nemluví. Kromě válečných utrpení zhoršoval stav
zbídačelého obyvatelstva i přechodný nájemce statku Jan z Goessu, jemuž zboží pronajali
Lobkovicové, kteří se během války nemohli o své rozsáhlé panství starat a který zde bezohledně těžil.
Podle berní rully z roku 1654 obsahoval přechodně spojený statek Obříství a Lobkovice tyto vsi s
příslušenstvím: Obříství, Dušníky, Semilkovice a Lobkovice a díly vsí: Libiš, Kly, Kojetice, Bukol a
zpustlé vsi (či jejich díly): Kopeč, Mlíkojedy, Byškovice a Neratovice.
Po opětovném rozdělení panství roku 1654 koupila obřístevskou část Marie Cecilie Renata, hraběnka z
Náchoda a Lichtenberka, jako věno svému manželovi - Vilému Ferdinandu Slavatovi hraběti z
Chlumu a Košumberka. Slavatové byli první z pobělohorských vrchností, která sídlila v Obříství.
Ferdinand Vilém Slavata dal vystavět kostelík sv. Vojtěcha v Neratovicích, uprostřed něhož vyčnívá
kámen, na němž měl dle pověsti odpočívat sv. Vojtěch při své cestě ze Staré Boleslavi do Prahy.
Po smrti Viléma Ferdinanda Slavaty spravoval statek jeho bratr Jan Jiří Jáchym Slavata, za něhož
došlo i v Obříství roku 1680 vlivem selské rebelie, vyšlé ze severovýchodních Čech, k projevům
nespokojenosti poddaných. V rukou rodu Slavatů zůstalo panství až do roku 1691, kdy zemřel
poslední mužský člen rodu (a třetí bratr v pořadí) František Leopold Vilém Slavata, jímž tento kdysi
proslulý rod po meči vymřel.
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Jediná Slavatova dcera hraběnka Marie Karolina Slavatová se vdala za Leopolda Antonína hraběte z
Trauttmansdorffu, který se stal spoluvládcem panství. Tím se stal poprvé rod Trauttmansdorffů
majitelem obřístevského statku, k němuž náležely též Korycany. V této době - v roce 1679 vypukla v
Čechách morová epidemie, která se však Obříství vyhnula. Marie Karolina Slavatová Trauttmansdorffová dala postavit roku 1708 morový sloup, jako poděkování Bohu, že Obříství bylo od
moru ušetřeno.
Během války o španělský trůn mezi králem Ludvíkem XIV. a císařem Leopoldem I. vyslal Ludvík do
zemí rakouských žháře, kteří vypálili Malou Stranu v Praze, Trutnov a další místa v Čechách, mezi
nimi i ves Obříství. Marie Karolina hraběnka z Trauttmansdorffů dala proto vystavět ve vsi nové
domky. Půdorys návsi se tak změnil ve čtyřhran a v této podobě se obřístevská náves zachovala až
dodnes.
Roku 1716 zdědil panství hrabě Josef Karel Trauttmansdorff, za jehož přispění a přispění jeho ženy
Marie Josefy z Lodronu, byl postaven ve farním kostele sv. Jana Křtitele hlavní oltář v čistě barokním
slohu.
V roce 1729 se po smrti hraběte Karla Josefa
Trauttmansdorffa poprvé vdala jeho jediná dcera Marie
Josefa Karolina. Její muž Jan Karel svobodný pán Straka z
Nedabylic tragicky roku 1737 zemřel a byl pochován do
hrobky v kostele sv. Jana Křtitele. Kostelník Jiří Švasta
sice slyšel hned po pohřbu jakési volání, ale ohlásil to
teprve třetího dne. Když dal farář Maxmilián Ledvinka z
Adlerfelsu hrobku otevřít, ukázal se všem příšerný pohled.
Hrabě, pochován zdánlivě mrtvý, dokázal prorazit víko
rakve. S těžkým náhrobním kamenem si však neporadil a
zemřel hrůzou a vysílením.
O rok později se ovdovělá Marie Josefa provdala podruhé, tentokrát za Františka z Clary a
Aldringenu. Ten zemřel rovněž brzy již roku 1745.
V roce 1747 byl posledním chotěm Marie Josefy František Xaver hrabě Věžník. Do historie Obříství
se zapsal jako nemilosrdný pán, který proslul utiskováním svých poddaných. Nejhorší situace nastala
po smrti jeho ženy (†1761) a v letech 1770 až 1772, kdy mohutné záplavy zničily celou úrodu, takže
vypukl hladomor. Hrabě si však i za této situace vynucoval odvody dávek a plnění robotných
povinností. Mnozí poddaní proto obřístevské panství opouštěli a někteří se přidali k selské rebelii,
která se přehnala od Brandýsa přes Obříství a Veltrusy. Došlo to tak daleko, že v roce 1777 vyslaný
c.k. komisař hrabě Olivier Wallis uznal jejich práva, hraběti Věžníkovi byla uložena pokuta a byl
donucen všem poddaným nahradit škody.

V noci z 28. na 29. února 1784 došlo k další katastrofě, když ledové kry z
Labe smetly ves Semilkovice. Lidé při útěku zachránili pouze holé životy.
Ves již neobnovili a založili ji na jiném místě.
Hrabě Věžník zemřel po těžké chorobě v roce 1789. Po jeho smrti dědil
obřístevské panství Filip hrabě Clary-Aldringen, syn z druhého manželství
Marie Josefy Karoliny. Letopisci o něm píší jako o mírném a ušlechtilém
muži, který však záhy roku 1795 zemřel.
Dědičným držitelem panství Obříství, Mšena a Lobeče se tak stal jeho
nezletilý syn Jan Filip hrabě z Clary a Aldringenu. Několik let za něj vládli matka a poručníci, sám
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začal hospodařit až v roce 1803, ale pro jeho rozmařilý život se panství postupně rozpadalo. Neustále
potřeboval nové a nové peníze, proto rozprodal od velkostatku Obříství značnou část držby, takže
hrozil úplný zánik tohoto celku.
Roku 1810 kupuje Obříství jeho švagr hrabě Kristian Kryštof Clam - Gallas, císařský komoří, rytíř
řádu sv. Leopolda. Pečoval o zvelebení zpustlého panství, postupně skoupil zpět jeho zašantročené
části, obnovil zámek podle vlašského stylu, postavil v okolí řadu staveb - v Kelské Vinici dal vytesat
sklep, na Kořínskovské vinici za Mělníkem vystavěl jednopatrový dům s překrásnou vyhlídkou. Z
jeho doby stojí také kříž na rozcestí „K Zájezdu“ a kamenná socha sv. Jana Nepomuckého od
sochařského pražského mistra Václava Prachnera. Byl přítelem lidu a podporovatelem umění. Mezi
zdejšími poddanými byl velmi oblíben.
Předchozí majitel panství Jan Filip hrabě z Clary a Aldringenu mezitím na následky svého bouřlivého
života roku 1813 předčasně umírá.
Protože však hrabě žil především na svých severočeských latifundiích, pověřil správou zdejšího statku
úředníky, kteří jej však natolik okrádali, že statek v Obříství byl prodělečný. Proto 1. května roku 1817
raději prodává celé panství za 640 000 zlatých proslulému generálovi a diplomatu baronu Františku
Kollerovi.
Baron František (Franz) Koller nechal rozestavěný zámek zcela přestavět a rozšířit, při stavbě byla
větší část starších konstrukcí zbořena, včetně věže. Do zámku poté umístil svoji proslulou
archeologickou sbírku, bohužel v roce 1826 umírá v Neapoli na tyfus. V historii Obříství patří k
nejvýznamnějším majitelům.
Jeho pobočníkem, který do Obříství přišel společně s baronem, byl pozdější profesor češtiny, literatury
a válečného dějepisu na vídeňské vojenské akademii Matěj Polák. Jako básník si mezi jména vkládal
označení Milota Zdirad.
Roku 1840 změnilo Obříství opět majitele, panství koupil od Kollerových dědiců vídeňský a liberecký
velkoobchodník Jakub Rohrbach za 417 000 zlatých.
V této době začíná další významná část obřístevských dějin
- zahájení paroplavby na Labi z Obříství do Drážďan.
Obříství nebylo jako výchozí bod trati a domovský přístav
prvního českého parníku Bohemia zvoleno náhodně.
Jednak leželo na poměrně dobré cestě z Prahy, a dále, a to
bylo hlavní, již zde existoval přístav pro překládku zboží.
Pro Obříství znamenal počátek paroplavby naprosto
unikátní příležitost - přinášel pracovní příležitosti a
možnosti podnikání ve službách. Kvetl obchod,
prosperovaly krčmy (a s tím, jak si stěžovali kronikáři, i
nejstarší řemeslo světa). Jakub Rohrbach přeměnil část
Kollerem přestavěného zámku v obrovský luxusní zájezdní
hostinec, v němž cestující přenocovávali na své cestě z
Prahy do Drážďan a naopak. Obříství tou dobou žilo,
návštěvy střídaly návštěvy, denně tudy projížděly desítky
cestujících.
Tato konjunktura netrvala dlouho - pouhé desetiletí, poté paroplavbu vytěsnila nově postavená
železnice, ale přesto došlo k jedné významné změně - obec přestala být střediskem feudálního panství
a sídlem vrchnosti a stala se centrem kapitalistického velkostatku.
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V roce 1844 se do Obříství přistěhoval otec Bedřicha Smetany - sládek František Smetana (17771857).
Roku 1847 se dostává Obříství znovu do majetku rodu
Trauttmansdorffů, v jehož držení zůstává 80 let až do
záboru státem roku 1926. Panství kupuje hrabě Josef
Trauttmansdorff z Weinsbergu a vlastní je až do své smrti
v roce 1870.
Před rokem 1848 tvořily obřístevské dominium tyto obce,
popř. jejich části: Obříství (se Štěpánským přívozem),
Dušníky, Semilkovice, Libiš, Kly (s největším lesním
celkem tzv. Zámeckým lesem a rozsáhlou Kelskou vinicí),
Byškovice, Horňátky, Korycany, Kopeč a Újezdec. Byly
tu celkem čtyři dvory (největší byl dvůr Úpor) a 3 ovčíny, celková výměra půdy činila 5 616 jiter, z
čehož 3 700 jiter představovala půda a 588 jiter lesní porosty (1 jitro = 5755 m2). Pěstovaly se všechny
druhy obilí (převažovalo žito), jetel, vojtěška, zelenina (hlavně zelí), dále chmel, víno, v malém
množství hrách a čočka, od konce 18. století brambory a od začátku 19. století krmná a později
cukrová řepa.
Po roce 1848, kdy odpadla rustikální půda, byly zrušeny robotní povinnosti a zanikla správní a soudní
pravomoc obřístevské vrchnosti nad lidem uvedených obcí, sestávalo allodiální dominium pouze z
těchto hlavních částí: zámek a dvůr v Obříství, další dvory v Byškovicích, Horňátkách a Korycanech a kromě příslušných polností hlavně Kelský les a Kelská vinice (později odprodaná Lobkovicům).
Výměra pozemků činila 2228 jiter půdy - tedy asi 1300 ha. Knihovní cena pozemků byla tehdy
odhadnuta na 535 000 zlatých !
7. září 1848 ratifikoval říšský sněm zákon o zrušení poddanství a plnění feudálních povinností a byl
císařem sankcionován. Tím přestává vrchnost vykonávat správu panství. Do té doby tři správně
samostatné obce Obříství, Dušníky i Semilkovice, které měly své rychtáře, se spojily v jednu obec,
jejíž prvním představeným se stal Antonín Déč. Ještě dlouho však existovalo např. samostatné
číslování či pozemkové knihy. (Jednotné pozemkové knihy byly založeny až roku 1879.)
V roce 1851 skončila osobní, a po otevření železnice z Kralup do Turnova v roce 1865 i nákladní
paroplavba. Trať železnice byla původně plánována přes Obříství, ale hrabě Josef Trauttmansdorff z
Weinsbergu odmítl zakoupit její akcie, navíc se místní i chlumínští majitelé pozemků obávali
znehodnocení svých pozemků železnicí a proto tedy trať Obříství i Chlumín zcela míjí. I toto naprosto
krátkozraké rozhodnutí poté podmínilo bouřlivý rozvoj blízkých Neratovic, kde původně neměla být
ani zastávka a naopak definitivně zastavila vývoj Chlumína.
10. července 1860 se ve zdejším kostele sv. Jana Křtitele konala svatba Bedřicha Smetany a Bettiny
(Barbory) Ferdinandi. Manželé zde na Lamberku až do roku 1866 a poté v letech 1877-78 často
pobývali.
V roce 1870 přejímá panství v Obříství Ferdinand hrabě Trauttmansdorff, nejvyšší císařův komoří a
předseda panské sněmovny ve Vídni. Jeho žena Marie, rozená kněžna z Lichtenštejnu, roku 1874 na
své náklady zřídila v Obříství opatrovnu a šicí školu pro dívky, jejíž vedení bylo svěřeno čtyřem
řádovým sestrám, povolaným z Horažďovic. Vyučování bylo bezplatné. Opatrovna (též nazývaná
klášter) byla zrušena až roku 1923.
Obříství prožívalo po celou druhou polovinu 19. století období rozvoje. V roce 1890 měly všechny tři
obřístevské obce dohromady 155 stavení a 1112 obyvatel. Bylo zde 74 koní, 410 kusů hovězího
dobytka, 50 ovcí, 279 vepřů, 104 koz a 44 včelích úlů. Obyvatelé se kromě zemědělství živili i
dělnickými profesemi - obce byly částečným dělnickým zázemím rozvíjejících se Kralup.
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Z řemeslníků a živnostníků zde bylo v tomto roce celkem napočítáno: Obříství: kolář, cukrář,
zámečník, tkadlec, krejčí, zednický mistr, 2 obuvníci, sklenář, 3 řezníci, kovář, řemenář, truhlář, 2
pekaři, 6 hostinských, obchodník obilím, 2 kupci, obchodník šatstvem, 2 obchodníci koloniální, 3
hokynáři, trafikant a mlynář. Mimoto v obci již od 18. století pobýval felčar s vlastní lékárnou a dvě
porodní báby.
Dušníky: hostinský, kovář, krejčí, kramář, obchodník s dobytkem a trafikant.
Semilkovice: kolář, zámečník, sedlář, košíkář, 2 krejčí, koloniál, 2 výčepní lihovin a trafikant.
Změnila se také podstatně struktura zemědělské výroby - v roce 1856 začal pracovat cukrovar v
Úžicích, v roce 1869 až 1870 došlo ke stavbě dvou cukrovarů v Kralupech a jednoho v Mělníce, což
ovlivnilo zdejší zemědělství. Pro pěstování řepy cukrovky Trauttmansdorffové pronajali většinu dvorů
majiteli cukrovaru v Úžicích Davidu Blochovi.
Rovněž se rozvíjel spolkový život - od roku 1881 se tu hrálo divadlo, pěstovala hudba (především pod
vedením místních učitelů), vznikla odbočka Matice školské, čtenářská Beseda a roku 1891 byla
založena hasičská jednota. Později (1903) vznikl i Sokol.
V říjnu 1893 byla slavnostně otevřena nová obecní škola.
V roce 1895 si od mlynáře Polívky, otce pozdějšího virtuosa na violoncello Adolfa Polívky, zakoupil
malý domek český básník Svatopluk Čech. Jako perličku uvádíme, že když mu 21. února 1896, tedy
několik měsíců po nastěhování, přáli místní školní dítka k jeho padesátinám, oslovovali jej „Velebný
kmete“. Stát se to dnes, asi by jich mnoho nepřežilo.
V roce 1896 po smrti hraběte Ferdinanda Trauttmansdorffa zdědila panství již zmiňovaná Marie
kněžna z Lichtenštejnu.
Slibný rozvoj vsi pokračoval i počátkem 20. století. V letech 1902 až 1905 se v nedalekém sousedství
intenzivně rozvinula stavba vltavského laterálního kanálu od Vraňan k Hořínu, která dala práci všem
volným lidem. Ihned po jejím dokončení byla zahájena regulace zdejšího toku Labe. Jeho koryto bylo
narovnáno a zpevněno hrázemi, v roce 1908 došlo ke stavbě obřístevského jezu a zdymadla. V roce
1912 skončil několikasetletý provoz přívozu Na Štěpáně, v jehož blízkosti byl postaven unikátní
silniční most. Práce na zdejším úseku Labe skončily v letech 1913 - 1916 a později pokračovaly proti
proudu u Libiše - Neratovic - Kostelce nad Labem - Brandýsa nad Labem.
Díky těmto rozsáhlým stavebním investicím existovala v okolí neustále široká nabídka dobře placené
práce, takže se vzmáhala i ta nejchudší vrstva zdejšího obyvatelstva. V důsledku toho došlo k
mohutnému nárůstu stavební činnosti ve vsi a tedy takřka celé její přestavbě.
Roku 1909 se ujímá zdejšího jmění syn Adolf hrabě Trauttmansdorff-Weinsberg, který padl hned na
počátku I. světové války v roce 1914 v Haliči u Sazowa. Jeho náhrobní kámen je umístěn na čestném
hřbitově před kostelem sv. Jana Křtitele v Obříství. Panství Obříství přešlo na hraběte Ferdinanda z
Trauttmansdorffa, který byl rovněž od začátku války na bojištích a vrátil se z ruského zajetí až v roce
1921. Byl posledním šlechtickým majitelem v Obříství.
Zahájení I. světové války na svatou Annu 26. července 1914 ukončilo na dlouhou dobu období rozvoje
a výstavby obce. Již nikdy potom v dějinách obce neexistovalo tak dlouhé a nepřerušované období
konjunktury.
Během I. světové války narukovalo z obce a okolí velké množství mladých i starších mužů, v bojích
na různých evropských válčištích jich okolo třiceti padlo.
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Léta 1918-1939
Po prohrané válce došlo na území Rakouska -Uherska k mnoha změnám. Habsburská říše se rozpadla
a na jejím území vznikly nové samostatné státy - mezi nimi i Československo. Po revoluci a vzniku
republiky v roce 1918 byly v naší zemi zakázány šlechtické tituly. Šlechtickým rodům, i těm, které se
významnou měrou zasloužily o rozvoj země, byl většinou bez náhrady zabavován a rozkrádán
majetek. Nejhůře na tom samozřejmě byli příslušníci německé šlechty, kteří byli donuceni k vysídlení
ze země. Došlo k pozemkové reformě, kdy byl přijat zákon, podle něhož se zabírala zemědělská půda
nad 150 hektarů a veškerá půda nad 250 hektarů. Dikce zákona se přitom vyhýbala termínu
„znárodnění“ či „konfiskace“ a volila neutrální slovo „zábor“. Reforma však nebyla důsledná - jen část
půdy se rozdělila mezi rolníky, další část půdy (tzv. zbytkové velkostatky - bylo jich asi 2000)
připadla majitelům z řad nových českých velkostatkářů - tím bylo zaděláno na sociální problémy na
vsích a politické problémy v parlamentu.
Také zdejším Trauttmansdorffům byl postupně majetek odňat a rodina hrabat z Trauttmansdorffu
nakonec roku 1927 přesídlila do Dolních Rakous.
15. listopadu 1925 se stává majitelem panství velkostatkář Ing. Jiří Havelka a jeho žena Miloslava. Jim
byly na základě pozemkové reformy prodány se souhlasem pozemkového úřadu v roce 1926 zámek a
dvůr v Obříství jako zbytkový velkostatek. Drobným zemědělcům z obce bylo přiděleno jen 532
hektarů polí.
Během tzv. I. republiky se toho v Obříství mnoho nezměnilo. Začátkem třicátých let byla obec
elektrifikována, bylo vybudováno autobusové spojení, přiveden první telefon. Dopady všeobecné krize
v třicátých letech pak těžce zasáhly i zdejší obyvatelstvo.
Druhá světová válka
Druhá světová válka rovněž zasáhla i zdejší oblast. Mnoho lidí bylo zatčeno, někteří zahynuli. Bylo
deportováno a v koncentračních táborech zavražděno také několik obřístevských židovských rodin, v
březnu 1945 při zbytečném náletu americkými a anglickými letadly na podniky v Neratovicích a
Kralupech, zahynulo 52 lidí z Neratovic a okolí. Při náletu bylo svrženo i několik pum na obřístevskou
Bažantnici, kde vytvořily hluboké jámy, samotnou obec naštěstí nezasáhly.
Na sklonku války, v jarních dnech roku 1945, procházely Obřístvím transporty ruských zajatců. Byli
ubytováni ve dvorech a stodolách místních hospodářských usedlostí. Obřístvím prošly kolony vojáků válečných zajatců také z jiných zemí, byli mezi nimi vojáci spojeneckých vojsk USA, Velké Británie,
Francie, Belgie a Jugoslávie. V dubnu 1945 se do Obříství přistěhovali dokonce civilní uprchlíci z
německého Polska.
5. května 1945 vypuklo v Obříství povstání proti německým okupantům a několik místních
ozbrojených mužů se vydalo odzbrojit posádku německých vojáků hlídajících podminovaný
Štěpánský most. Samozřejmě neměli proti profesionálně vycvičeným vojákům s podporou obrněných
vozidel žádné šance. Pod pohrůžkou vypálení vesnice byli
rychle odzbrojeni. Němci pak 8. května ze Štěpánského
mostu sami odstranili nálože a uvolnili silnici.
9. května ve tři hodiny odpoledne přijeli do vsi
rudoarmějci od Prahy a ve čtvrtek 10. května od
Liběchova. V sobotu 12. května byl do Obříství
nastěhován tankový oddíl. Přijelo asi tisíc vojáků a
důstojníků, takže na každou rodinu připadlo tolik vojáků,
kolik bylo členů rodiny. Ruští tankisté odjeli z Obříství až
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29. května 1945.
Tou dobou byla silnice z Mělníka do Prahy přeplněna prchajícími Němci. Podle dobových svědectví si
někteří „hrdinní občané“ ze vsi a z okolních vesnic vylepšovali vlastní sebevědomí a moc, kterou jim
dodávaly zbraně a dopouštěli se na uprchlících různých zločinů (okrádání, znásilňování, vraždy).
Období po roku 1948
Po únorovém puči v roce 1948 nastala v celé zemi doba ožebračování živnostníků a jejich zrušení. Na
vsích vypukla násilná kolektivizace. To vše bylo doprovázeno vlnou útisku a nespravedlností, která se
nevyhnula ani Obříství. Lidem byl zabavován majetek a byli vyháněni ze svých domovů. To se týkalo
např. i majitelů obou zámků na území obce - rodiny Havelkových i Bělských (zámeček Na Štěpáně).
Podrobnosti o těchto časech viz. kniha Miroslava Sígla „Osobnosti a osudy obce“, vydaná v r. 1999.
V roce 1949 vznikl ze zabaveného velkostatku Ing. Jiřího Havelky státní statek. Ostatní soukromě
hospodařící zemědělci pak byli nuceni založit JZD, které bylo v roce 1964 pro špatné hospodářské
výsledky začleněno do již zmíněného státního statku. Ten byl v roce 1970 zařazen do n.p. Státní statek
Veltrusy.
Zdejší zámek byl majitelům - rodině Havelkových, zkonfiskován v roce 1950. Bylo do něj umístěno
učiliště s internátem pro STS.
Období let 1948 - 1989 znamenalo, narozdíl od období na konci 19. a po začátku 20. století, v dějinách
obce stagnaci, která je i dnes vidět na stavu starého domovního fondu. Kromě vybudování vodovodu a
stavby nové plavební komory neproběhly v obci žádné významnější investiční akce.
Období po roce 1989
To vše se změnilo po revoluci v listopadu roku 1989. Došlo nejen k významným celospolečenským
změnám, opětovnému navrácení majetku jeho majitelům, ale především k mohutnému nárůstu
stavební a investiční činnosti. V obci byla postavena nová škola za 100 miliónů Kč, nová budova
pošty, dokončena vodovodní síť, vybudována čistička, plynofikace a telefonizace, na Labi vyrostla
malá vodní elektrárna. Bylo vydáno přes sto živnostenských oprávnění.
V obci, která má všechny předpoklady se stát obytným zázemím Prahy a okolních měst, byly
postaveny desítky rodinných domů. Návrh Územního plánu obce počítá s možností nárůstu počtu
obyvatel teoreticky až na dvojnásobek.
V roce 2002 zasáhly obec katastrofální záplavy. Díky obětavé pomoci dobrovolníků, Sboru
dobrovolných hasičů, Armády České republiky, Charity Neratovice a arcidiecéze v Praze, společnosti
Člověk v tísni, humanitární společnosti Adra, krizového štábu v Mělníku, a všem dalším nezištným
občanům, kteří přišli do obce, aby pomáhali při odstraňování škod, se občané a obec pozvolna
vzpamatovali z následků přírodní katastrofy a do obce mohl přijít všední život.

Použitá literatura: Souček, J.: Znáte Obříství? Obříství 1995, webové stránky obce Obříství
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2.3. Demografické údaje
2.3.1. Vývoj počtu obyvatel
Obec Obříství se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mělník. Podle údajů
Českého statistického úřadu (www.czso.cz
www.czso.cz) žilo v obci k 1.1.2014 celkem 12344 obyvatel. Z toho bylo
672 mužů a 662 žen. Ve sledovaném časovém úseku
eku od roku 1869 vývoj obyvatel téměř
tém stagnoval.
Jedinou výjimkou je období osmdesátých a devadesátých let minulého století, kdy došlo k výraznému
poklesu obyvatel. Od roku 2001 se počet
po et obyvatel vrátil na hodnoty kolem 1200 obyvatel.
Graf. č. 1: Vývoj počtu
tu obyvatel obce Obříství
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zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz
Za poslední desetiletí můžeme
žeme podrobněji
podrobn sledovat vzrůstající tendenci nárůstu
ůstu po
počtu obyvatel obce.
Pro srovnání uvádíme také počet
čet obyvatel města Neratovice, obce s rozšířenou
enou působností,
pů
pod jejichž
působnost Obříství
íství spadá. Oba řádky ukazují zvyšující nárůst počtu
tu obyvatel v celém období.
Aktuálně bylo v Obříství
íství ke dni 31.12.2014 celkem 1302 obyvatel a v ORP Neratovice 30 991
obyvatel.
Tab. č. 2 Vývoj počtu
tu obyvatel v ORP Neratovice a obce Obříství v letech 2001-2013
2001
Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Neratovice

27 784

27 914

28 140

28 242

28 374

28 564

29 113

29 655

29 849

30 043

30 417

30 605

30 689

Obříství

931

930

981

1 032

1 058

1 056

1 196

1 191

1 145

1 207

1 239

1 234

1 278

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz
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2.3.2. Věková struktura
Průměrný věk obyvatel obce Obříství
Obř
činil k 31.12.2013 37,4 let. V porovnání s obvodem okresu
Mělník, kde je průměrný věk 40,7 let (k 31.12.2013) je věkový
kový stav obyvatelstva obce výrazně nižší.
V porovnání se všemi obcemi okresu patří
pat lidé v Obříství k nejmladším. V samotném okresním městě
m
je věkový průměr obyvatel
yvatel ještě vyšší a činí 42,2 let. Tyto výsledky v součtu
sou
s růstem počtu
obyvatelstva ukazují na zajímavý demografický výsledek, kdy roste počet
po et obyvatel a zárove
zároveň se drží
nízký věkový průměr. Pravděpodobným
ěpodobným ddůvodem
vodem je realizace výstavby nových dom
domů v obci a
zvětšující
tšující se porodnost u generace rodičů
rodi narozených v sedmdesátých letech minulého století, které se
historicky řadí k velmi silným ročníkům.
roč
Podle údajů Českého statistického úřadu
řadu je Obříství podle
počtu obyvatel zhruba ve středu
edu pomyslné tabulky obcí v regionu ORP Neratovice.
Neratovice
Graf č. 2: Věková struktura v obci Obříství ve srovnání s okresem Mělník

Okres Mělník

Obříství

0-5 let
11%

2%

6%

12%

6-14 let

11%

11%

0-5 let
6%

15-24 let

25-39 let
40-54 let

22%
22%

6-14 let

12%

10%

15-24 let

15%

2%

15%

25-39 let
40-54 let

21%
22%

55-64 let
65-79 let

55-64 let
65-79 let

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz
2.3.3. Vzdělanostní struktura
Vzdělanost obyvatel obce je odlišná než vzdělanost v okresu. Podíl lidí bez vzdělání,
vzdě
se základním a
neukončeným vzděláním a vyučením
vyuč
a středním odborným bez maturity vzděláním
ěláním je vyšší, než je
podíl v okrese. Naopak podíl lidí s vyšším vzděláním je vyšší v okresu než v Obříství.
Ob
Rozdíly jsou
poměrně vysoké v řádu
ádu jednotek procent.
Graf č. 3: Vzdělanostní
lanostní struktura

nezjištěné
vysokoškolské
vyšší odborné a nástavbové

0,93
1,86
3,45
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Obříství %
Okres Mělník %
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23,15

úplné střední s maturitou
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vyučení a střední odborné…
25,90
23,60

základní a neukončené…
bez vzdělání

0,66
0,43

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz
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2.4. Ekonomika, trh práce
2.4.1. Hospodářská činnost
Podle údajů Českého
eského statistického úřadu je v obci registrováno celkem 332 subjektů.
subjekt V převážné
většině se jedná o živnostníky. Celkem je fyzických podnikajících osob 261. Následují
N
je obchodní
společnosti (28 subjektů). Z pohledu zaměstnanců
zam
jsou obyvatelé nejvíce zam
zaměstnáni v oborech
průmysl,
mysl, obchod, opravy motorových vozidel a spot
spotřebního zboží, dopravě,
ě, telekomunikacích a
zemědělství.
lství. Struktura charakteru hospodá
hospodářství je dána polohou obce v zemědělské
zem
oblasti a
v blízkosti průmyslových
myslových center jako jsou Neratovice, M
Mělník a Praha.
Graf č.. 4: Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva podle odv
odvětví
tví (v %) v Obříství
zemědělství, lesnictví, rybolov

průmysl

stavebnictví
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7%
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5%
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obchod, opravy motorových
vozidel a spotř. zboží
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zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz

2.4.2.Nezaměstnanost
Průměrná míra nezaměstnanosti
stnanosti k 31.12.2011 je v ORP Neratovice je 10,2%.
%. Obec Obříství má míru
nezaměstnanosti 14%, což je zhruba průměr
pr
ORP. Níže uvádíme v tabulce přehled
řehled nezam
nezaměstnanosti
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všech obcí celé oblasti působnosti obce ORP Neratovice. Z uvedených čísel je patrné, že míra
nezaměstnanosti je větší u menších obcí a naopak u větších obcí a měst je nižší. Alarmující čísla jsou i
u lidí, kteří hledají práci déle než jeden rok. Jejich podíl je v některých případech třetinový až
poloviční. Jejich uplatnění na trhu práce se délkou doby nezaměstnanosti stále snižuje.
Tab. č. 3: Nezaměstnanost v regionu

Počet
uchazečů o
zaměstnání

ORP Neratovice
Čakovičky
Chlumín
Kojetice

1 566
21
33
35

Míra
nezaměstna
nosti (%)2

z toho podle délky nezaměstnanosti

do 3
měsíců

více než 3
měsíce až
6 měsíců

377
6
14
5

251
6
6
9

146
4
1
5

114
1
3
-

678
4
9
16

10,2
15,7
15,1
10,3

20
16
1
131
12
3
16
22
9

15
6
83
7
12
11
2

10
6
70
4
2
5
12
1

65
50
5
415
25
9
29
42
9

9,1
10,3
7,2
9,6
14
11,3
14,6
10,4
17,7

obec

Kostelec
nad Labem
142
32
Libiš
93
15
Nedomice
11
5
Neratovice
905
206
Obříství
63
15
Ovčáry
22
8
Tišice
101
39
Všetaty
111
24
Zálezlice
29
8
zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz

více než 6 více než 9 více než
měsíců až měsíců až
12
9 měsíců 12 měsíců měsíců

Nezaměstnanost celého Středočeského kraje ke konci roku 2011 je jen 5,6%. V následujícím obrázku
je přehled nezaměstnanosti v celé České republice v polovině roku 2010 s rozlišením na kraje a
okresy. Z obrázku je patrné, že Středočeský kraj patří mezi kraje s nejnižší mírou nezaměstnanosti.
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Obr. č.1 Nezaměstnanost v krajích a okresech k červnu 2010 dle údajů Ministerstva práce a
sociálních věcí:

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz

V další tabulce uvádíme přehled míry nezaměstnanosti v okrese Mělník ve srovnání s celou Českou
republikou od roku 2005 do roku 2013. Pro celé období platí, že míra nezaměstnanosti v okrese byla
nižší, než je celorepublikový průměr.
Tab. č. 4: Průměrná míra nezaměstnanosti
2005
6,64

2006
6,09

2007
4,97

2008
4,11

2009
6,1

2010
6,96

2011
6,7

2012
6,76

2013
7,68

2,79
4,77

2,48
4,29

2,05
3,52

1,77
3,04

2,6
4,57

3,5
5,63

3,63
5,62

3,85
5,69

4,8
6,48

Okres
6,02
5,48
4,39
Mělník
zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz

3,92

5,31

6,63

6,52

6,55

7,62

Česká
republika
Praha
Středočeský
kraj
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2.5. Občanská vybavenost a služby
V této kapitole uvádíme školská, zdravotnická, kulturní a sportovní zařízení, které využívají obyvatelé
obce Obříství.

V obci se nachází Základní škola Obříství. Toto školské zařízení zajišťuje vzdělávání školákům do
deváté třídy druhého stupně. Ve škole je k dispozici školní jídelna a družina. Kapacita zařízení je 225
žáků. Zaměstnanci školy se aktivně podílejí na vzdělávání žáků a na jejich volnočasových aktivitách.
Škola se pravidelně účastní různých soutěží v oblasti sportu, historie a prevenci negativních jevů.
Mateřská školka Obříství má kapacitu 70 dětí, které jsou podle věku rozděleny do tří tříd. Do mateřské
školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6ti-7 let.

Koncepce MŠ - priority:
• všestranný rozvoj dítěte, zaměřený na zdravý životní styl spolupráce s rodinou
• kladný vztah k životnímu prostředí
• důraz na estetické prožitky dětí
• mezilidské vztahy
Většina činností probíhá formou her a prožitkového učení. Probouzí v dětech aktivní zájem a chuť
dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno samo umí, zvládne a
dokáže.
Všechny činnosti probíhají nenásilně, děti mají možnost rozhodnout se, zda se jich zúčastní. Děti mají
možnost být při získávání nových poznatků aktivní, uplatňovat své názory.
Přirozená spádovost obce směřuje do obce Neratovice a Mělník. Zde sídlí stavební úřad, sociální
odbor, matrika, obecní policie, záchranná služba, kulturní centrum, nemocnice, knihovna, pošta,
banka, lékárna a další služby, které občané využívají.
V Obříství se nachází: pošta, zdravotnické zařízení, restaurační zařízení a několik drobných
provozoven obchodu a služeb. Tato občanská vybavenost uspokojuje základní potřeby občanů, aniž by
museli dojíždět do okolních obcí a měst.
Obec je vlastníkem fotbalového hřiště, které je v užívání SK Obříství. Budovy starých šaten a
restaurace jsou ve stavu vyžadujícím rekonstrukci či přestavbu. Součástí areálu je nevyužitá plocha, na
které by bylo možno vystavět menší multifunkční hřiště na míčové hry. Spolu s rekonstrukcí
stávajících objektů by bylo možné financování z ROP Střední Čechy. Nově vybudované hřiště by pak
mělo sloužit nejširší veřejností. V červnu 2008 bylo zprovozněno dětské hřiště mezi bytovkami. Tato
akce byla financována z rozpočtu obce a dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje.
Občané obce mohou využívat ordinaci praktického lékaře, dětského lékaře a stomatologa. Jedná se o
nestátní zdravotnické zařízení jednotlivých podnikatelských subjektů. Je v zájmu obce i občanů nadále
zachovat tyto zdravotnické služby v obci z důvodu jejich dosažitelnosti.
Na území obce se nachází Dům s pečovatelskou službou sv. Jana Křtitele Obříství, Denní stacionář
Obříství, který provozuje Farní charita Neratovice. V rámci svých služeb nabízí komplexní péči o
seniory. Dále pak dohled nad užíváním léků, pitným režimem a vhodnou stravou. Pomáhají

také při osobní hygieně. Pro klienty připravují aktivity, které přispívají k jejich samostatnosti
a soběstačnosti.
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Obec se vyznačuje velmi pestrou nabídkou služeb občanské vybavenosti. Díky místním podnikatelům
je v obci kostymérka, kadeřnictví, krejčovství, služby v oblasti IT atd. Rozvoj podnikání podporuje
současné vedení obce tak, aby se nabídka poskytovaných služeb rozrůstala.

2.6. Doprava a technická infrastruktura
2.6.1. Dopravní infrastruktura

Obcí prochází silnice 2. třídy č. 101, jejíž dopravní zatížení v posledních několika letech výrazně
vzrostlo. Podle posledního sčítání v roce 2010 zde byla naměřena intenzita přesahující 3000 vozidel za
24 hodin. Jedná se průtahovou komunikaci, která tvoří napojení obcí Obříství, Chlumín a Vojkovice
na důležitou dopravní tepnu první třídy č. 9. Ta vede tranzitní dopravu mezi Mělníkem a Prahou a je
přivaděčem na dálnici D8.
Další tranzitní komunikací v obci je silnice č. 24215, která vede z Obříství do Veliké Vsi přes
Korycany. Jedná se o méně frekventovanou komunikaci.
Obec disponuje poměrně hustou sítí místních komunikací, která slouží pro potřeby občanů k cestám
domů a k objektům občanské vybavenosti. Jejich technický stav je uspokojivý. Obec v rámci svých
možností jednotlivé silnice udržuje, popřípadě provádí náročnější rekonstrukce. Součástí silničních
těles místních komunikací jsou i chodníky, které představují bezpečné trasy pro chodce. Tyto má obec
také ve správě a provádí jejich běžnou údržbu. V posledních letech obec realizovala výstavbu několika
chodníků pomocí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Díky tomu došlo k vybudování
zcela nových chodníků, kde se vyskytovaly nebezpečné úseky pro účastníky silničního provozu.
Vedení obce by rádo v tomto trendu pokračovalo.
Velkým problémem obce je blízká lokalita pískovny. Komunikace v Obříství jsou velmi často
využívány k transportu písku prostřednictvím těžké nákladní dopravy. Velká nákladní vozidla
přetěžují místní komunikace a přispívají tak k jejich značnému poškozování. Náklady na opravu
následně nese obec ze svého rozpočtu. Provoz těchto vozidel dále zvyšuje hlučnost a prašnost celé
obce. Vedení obce se dlouhodobě snaží tyto problémy řešit, ale problematika je velmi složitá.
Další významnou dopravní infrastrukturou je železniční trať. Samotnou obcí trať neprochází a
nejbližší zastávky nebo nádraží se nachází v Neratovicích, Chlumíně a na Mělníku. Lidé je využívají
především k cestám do zaměstnání nebo do školy. Nákladní vlaková doprava není v obci využívaná a
provozovaná.
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Obr. č. 2 Železniční mapa v okolí Obříství

zdroj: České dráhy, a.s., www.cd.cz
Díky rozvoji cykloturistiky se zvyšuje množství cyklistů projíždějících obcí. Obřístvím bohužel zatím
neprochází žádná značená cyklotrasa nebo cyklostezka. V nejbližším okolí je několik značených
cyklotras, na které by mohla obec navázat. V obci se nachází několik turisticky atraktivních bodů a
jistě by stálo za zvážení připojit se na existující cyklotrasy. Ty se nachází v okolí Mělníka nebo Lužce
nad Vltavou. Jedná se poměrně frekventované trasy, které by mohly do obce přivést další turisty
zvednout prestiž její atraktivitu.
Jak je uvedeno již v úvodu, protéká obcí řeka Labe. Vodní doprava je v obci využívaná, ale tvoří
minimální význam z pohledu dopravy. Řeka je využívaná spíše rekreačně. V Obříství je přístaviště
včetně mola ve vlastnictví obce, která tuto infrastrukturu spravuje. Mezi Obřístvím a Mělníkem
funguje pravidelná lodní doprava jako produkt cestovního ruchu.
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2.6.2. Technická infrastruktura
V 90. letech proběhla kompletní plynofikace, jejímž investorem byla obec Obříství a Středočeská
plynárenská v poměru 60:40%.
V roce 2006 byl zahájen provoz tlakové kanalizace. Konkrétně v severní a střední části obce
(ukončeno v r. 2001), kdy byly na novou kanalizační síť napojeny 2/3 obyvatel. Akce byla realizovaná
pomocí dotace ve výši 40% od SFŽP ČR. V roce 2004 proběhla modernizace ČOV (přechod na
aeraci). Původní ČOV ze sedmdesátých let minulého století byla rekonstruována pro neuspokojivý
technický stav a nedostatečnou kapacitu. ČOV je společně využívána Obřístvím a Chlumínem. Na
výstavbu kanalizace v jižní části obce je již zpracován projekt a vydáno stavební povolení, v říjnu
2008 byla podána žádost o dotaci na SZIF. Kompletní odkanalizování obce bylo ukončeno v roce
2006.
V letech 2003-4 bylo Obříství napojeno na skupinový vodovod Sadská-Třebestovice-Obříství.
Financování těchto akcí bylo zajištěno dotací z SFZP a úvěrem.
Obec Obříství má ve svém katastru jak je uvedeno výše vybudovánu čistírnu odpadních vod, v
souvislosti s novou výstavbou a zvyšováním počtu obyvatel bude nutno provést její intensifikaci. V r.
2009 byl připraven stavební projekt jejího rozšíření, který umožní připojení dalších lokalit dle
územního plánu.
V souvislosti s výstavbou kanalizace v této lokalitě byla vyprojektována protipovodňová opatření
zahrnující ochranu proti přívalovým srážkám a tajícímu sněhu. Tato opatření by měla být
kofinancována z kapitol OPŽP.

2.7. Cestovní ruch a životní prostředí
2.7.1. Poloha města a vazba na okolí
Obec Obříství leží v úrodné polabské nížině nedaleko silnice I/9 z Prahy na Mělník s křižovatkou Na
Štěpáně. Od bývalého okresního města Mělník je obec vzdálena vzdušnou čarou cca 7 kilometrů a od
hranic hlavního města Prahy přibližně 14 kilometrů. Historicky se skládá z více částí - Obříství, osady
Dušníky, Semilkovice, Lamberk, Na Štěpáně a zčásti území Úpor na soutoku Vltavy a Labe, dnes
však všechny osady tvoří jeden správní celek.
V současnosti je Obříství díky dobré dopravní dostupnosti atraktivní lokalitou pro bydlení, zároveň si
však uchovalo relativně venkovský charakter zástavby a nestalo se jedním z příměstských satelitů.
Nadmořská výška: 159 m n. m.
Souřadnice GPS: 50.2958806N, 14.4783833E
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Obr. č. 3: Poloha obce Obříství

2.7.2. Životní prostředí
Obec Obříství leží v části území historicky nazývaném Meziříčí - v úrodné části země mezi Labem a
Vltavou. Krajina je zde rovinatá, leží pouze 159 metrů nad mořem, nejbližší výšinný bod je hora
Dřínov, nejvyšší z Lužecké kotliny (247 m n. m.)., u jejího úpatí v historii stával mocný hrad
Meziříčí.
Přírodní charakteristiku území obce tvoří historicky dlouhodobě intenzivně zemědělsky využívané
území (více jako 7000 let) podél středního toku řeky Labe. Zastavěné území se táhne podél levého
břehu řeky.
Území leží ve "staré sídelní oblasti", k základnímu odlesnění došlo již před naším letopočtem. Kromě
luk tvoří převážnou část katastru obce zemědělská půda, kde se daří obilovinám všeho druhu, dále
bramborům a řepě. Rozvinuté je rovněž sadařství, pěstování zeleniny a květin. Díky své poloze v
Polabí patří Obříství jako celý mělnický okres k nejteplejším a nejsušším oblastem v Čechách.
Vegetační doba zde trvá v průměru 166 dnů - od konce dubna do poloviny října.
Celé území obce leží v povodí řek Labe a Vltavy. Vedle hlavního koryta se v nivě Labe vyskytují
bývalá ramena a četné odvodňovací kanály a strouhy.
Nepopíratelný vliv na zdejší krajinu a její životní prostředí má pomyslný průmyslový trojúhelník, v
němž se Obříství nachází a jehož vrcholy tvoří podniky Spolana Neratovice, Kaučuk Kralupy nad
Vltavou a Elektrárna Mělník-Horní Počaply.
Územím procházejí tranzitní trasy nadřazených systémů technických vedení a dopravy celostátního a
regionálního významu.
Celé území obce leží v povodí řek Labe a Vltavy. Vedle hlavního koryta se v nivě Labe vyskytují
bývalá ramena a četné odvodňovací kanály a strouhy.
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Odpadové hospodářství
Na území obce je zaveden systém odpadového hospodářství, který je v souladu se zákonem o
odpadech a s aktuální obecně závaznou vyhláškou o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Obříství.
Fyzické osoby mohou komunální odpady vznikající na území obce třídit na následující složky:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Biologické rozložitelné odpady,
Papír,
Plasty včetně PET lahví,
Sklo,
Nápojové kartony,
Kovy,
Nebezpečné odpady,
Objemný odpad,
Směsný komunální odpad

Odpady jsou odkládány na stanovená sběrná místa, do stanovených typizovaných nádob a na
stanoviště kontejnerů. Směsný komunální odpad je pravidelně vyvážen svozovou společností jednou
týdně stejně jako tříděný odpad. Velkoobjemový odpad mohou občané odkládat do přistavených
kontejnerů nebo na základě individuální objednávky. V obci probíhá také mobilní svoz nebezpečného
odpadu dvakrát ročně.

2.8. Spolupráce města s okolními obcemi jinými subjekty
2.8.1. Členství ve svazku
MAS Vyhlídky
Obec Obříství je členem svazku Místní akční skupina Vyhlídky. Díky tomuto projektu může obec
čerpat finanční prostředky z programu Leader. Jedná se o sdružení členů s právní subjektivitou, které
je tvořeno neziskovými organizacemi, podnikateli a zástupci obcí.
Území MAS Vyhlídky, z.s. se rozkládá v polabské nížině na území města Mělník, na severu
nejsevernější obce se tvoří hranici s Libereckým krajem. Na východě zasahuje do okresu Mladá
Boleslav a Brandýs nad Labem. Na západě tvoří obce hranici mezi Ústeckým krajem, na jihu tvoří
hranici řeka Labe, kde jediná obec Obříství ji překračuje. Charakteristická je pro toto území
zemědělská a především vinařská činnost, dále historie regionu s četnými kulturními památkami a
krajina bohatá na příležitosti k rekreačním aktivitám. Vedle tradičních zemědělských odvětví má
význam zelinářství a ovocnářství. Je také jedinou oblastí Středočeského regionu, kde se pěstuje ve
větším měřítku vinná réva. Díky svým krajinným a přírodním hodnotám jsou výše a severněji
položené oblasti Mělnicka součástí CHKO Kokořínsko, dosahují právě až k Polabské nížině
rozprostírající se v okolí soutoku Labe s Vltavou u Mělníka. Mělnicko patří k zemědělským
produkčním oblastem středních Čech. Významný je průmysl energetický a potravinářský. Turisticky
nejvýznamnější oblasti se nacházejí v severní části obvodu.
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Obce v územní působnosti MAS Vyhlídky, z.s.:
Mělník, Býkev, Cítov, Dobřeň, Dolní Beřkovice, Dřísy, Hořín, Hlavenec, Kluky, Kly, Lhota, Lužec n.
Vlt., Malý Újezd, Nedomice, Obříství, Sudovo Hlavno, Tišice, Všetaty, Hostín, Kadlín, Kanina,
Kokořín, Lhotka, Liblice, Lobeč, Mělnické Vtelno, Nebužely, Nosálov, Řepín, Stránka, Střemy, Velký
Borek, Vysoká, Dolní Zimoř, Liběchov, Medonosy, Tupadly, Vidim,Želízy

2.9. Soulad s rozvojovými strategiemi
2.9.1.Územní plán
Strategický plán rozvoje je zpracován v souladu územním plánem obce Obříství.
2.9.2.Strategický plán rozvoje kraje
Strategický plán rozvoje obce Obříství je plně v souladu s Programem rozvoje územního obvodu
Středočeského kraje. Hlavním cílem rozvoje Středočeského kraje je dosáhnout vyváženého
hospodářského, kulturního a vzdělanostního růstu se silnými a vzájemně výhodnými vazbami na
hlavní město Prahu, ale také na další regiony, při respektování podmínek ochrany životního prostředí
tak, aby region obstál v porovnání s ostatními regiony v ČR i v zahraničí.
2.9.3. Strategický plán Leader MAS Vyhlídky
Obříství je členem Místní akční skupiny Vyhlídky. Toto uskupení má vytvořený a schválený
Strategický plán Leader - Integrovaná strategie rozvoje území 2014-2020. Tento dokument
představuje pět Prioritních oblastí, pomocí kterých chce dosáhnout trvale udržitelného rozvoje oblasti.
Strategický plán rozvoje obce Obříství je v souladu s tímto dokumentem.

2.10. Veřejná anketa
V rámci přípravy tohoto dokumentu proběhla mezi občany obce Obříství veřejná anketa. V té se mohli
občané vyjádřit k připravovaným projektům a vznést požadavky a náměty k rozvoji obce a jejímu
dalšímu směřování. Anketa probíhala v roce 2015, kdy byly anketní lístky rozeslány do každé
domácnosti v obci. Rezervní zásoba byla k dispozici na obecním úřadu. Celkem bylo k dispozici 550
anketních lístků. Lidé se mohli vyjadřovat pomocí rozdaných anketních lístků ke konkrétním
projektům a také mohli vyjádřit svůj názor k rozvoji obce, její minulosti i budoucnosti.
Anketní lístky obsahovaly základní nabídku plánovaných projektů, ke kterým měli občané přiřadit
prioritu od 1 do 7, přičemž 1 znamenala nejméně důležitý projekt a 7 nejvíce důležitý. Navrženými
projekty byly:

•

Rozšíření nové bytové zástavby

•

Přeložení stávajícího nadzemního vedení do země

•

Rekonstrukce veřejného rozhlasu

•

Preferujete bytový bezdrátový rozhlas?

•

Rekonstrukce veřejného osvětlení
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•

Nové chodníky a rekonstrukce místních komunikací

•

Řešení dopravní bezpečnosti na průtahu obcí

•

Rekonstrukce a rozšíření místní knihovny

•

Rekonstrukce budovy kulturního domu

•

Vybudování nové budovy kulturního domu

•

Rekonstrukce a rozšíření mateřské školy

•

Vytvoření zázemí pro místní spolky

•

Posílit obnovu zeleně v obci

•

Čistota a vzhled obce

•

Dětské hřiště pro nejmenší

•

Vybudování zázemí pro hasičskou zbrojnici

•

Oprava budovy Hasičské zbrojnice

•

Víceúčelové hřiště pro volnočasové aktivity

•

Větší propagace turistického ruchu

•

Vybudování cyklostezky

•

Rekonstrukce památek včetně památek na návsi

•

Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Obříství

•

Přemístění a rozšíření sportovního a volnočasového areálu

•

Vybudování nájemního bydlení

•

Rekonstrukce hřbitova

•

Rozšíření hřbitova - kolumbární zeď

Výsledkem je 111 doručených anketních lístků. Podle zkušeností zpracovatele strategického plánu se
jedná o poměrně velké číslo a svědčí o velkém zájmu občanů ohledně dění v obci. Také můžeme
konstatovat, že zvolený způsob komunikace s občany byl správný a průzkumu se takto zúčastnila cca
pětina obyvatel. Na jejich základě je možné shrnout názory občanů a jejich potřeby.
Podle níže uvedených výsledků můžeme shrnout, že většina respondentů označila téměř všechny
projekty jako prospěšné jen s různou prioritou. Pouze několik respondentů označilo jen vybrané
projekty, které považují jako opodstatněné. Podle počtu obdržených hlasů je pro občany nejméně
zajímavý projekt Přemístění a rozšíření sportovního a volnočasového areálu, který obdržel pouze 96
hlasů. Naopak nejvíce hlasů a zároveň i nejvíce bodů získal problém „Řešení dopravní bezpečnosti na
průtahu obcí.
Z pohledu priorit jednotlivých projektů zajímá občany nejvíce dopravní situace v obci, veřejná zeleň,
čistota a vzhled obce a veřejné osvětlení. Tato témata jsou obecně zásadní pro každou obec, protože se
dotýkají většiny obyvatel. Nejméně důležité projekty jsou rozšíření nové bytové zástavby, veřejný
rozhlas a přeložka nadzemního vedení. Stupeň priorit v těchto oblastech se kryjí i s prioritami vedení
obce. Poměrně velkým překvapením je až 8 respektive 21 místo pro projekt kulturního domu.
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Problematika kulturního domu je pro vedení obce poměrně zásadní, kdy se zastupitelstvo tímto bodem
již několikrát zabývalo. Doposud nebylo rozhodnuto o způsobu řešení pomocí rekonstrukce
stávajícího objektu nebo cestou výstavby nového objektu. V minulosti obec zajistila projektovou
přípravu, která však předpokládala velké investiční náklady. Bohužel se také nepodařilo získat
potřebné finanční prostředky na projekt v takové míře, kdy by podíl obce byl přijatelný. Přesto podle
výsledků ankety můžeme konstatovat, že většina občanů dává přednost výstavbě nového kulturního
domu před jeho rekonstrukcí. Zhruba ve středu hodnocení se vyskytují témata ohledně mateřské školy,
sportoviště a hasičské zbrojnice. Pravděpodobně je tomu tak, protože se to týká jen určité skupiny
obyvatelstva, které mají z těchto aktivit prospěch. Jedná se zejména o mladé rodiny s dětmi a členy
místních spolků.
Výsledky ankety můžeme shrnout v následující tabulce č. 5
Tab. č. 5 Výsledky ankety
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Projekt

Řešení dopravní bezpečnosti na průtahu
obcí
Čistota a vzhled obce
Nové chodníky a rekonstrukce místních
komunikací
Posílit obnovu zeleně v obci
Vybudování cyklostezky
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Víceúčelové hřiště pro volnočasové aktivity
Vybudování nové budovy kulturního domu
Rekonstrukce památek včetně památek na
návsi
Dětské hřiště pro nejmenší
Rekonstrukce a rozšíření mateřské školy
Preferujete bytový bezdrátový rozhlas?
Oprava budovy Hasičské zbrojnice
Vybudování zázemí pro hasičskou zbrojnici
Přemístění a rozšíření sportovního a
volnočasového areálu
Rozšíření hřbitova - kolumbární zeď
Větší propagace turistického ruchu
Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol
Obříství
Rekonstrukce hřbitova
Vytvoření zázemí pro místní spolky
Rekonstrukce budovy kulturního domu
Vybudování nájemního bydlení
Přeložení stávajícího nadzemního vedení
do země
Rekonstrukce a rozšíření místní knihovny
Rekonstrukce veřejného rozhlasu
Rozšíření nové bytové zástavby

Počet
bodů

Průměr

Počet
hlasů

619
603

5,90
6,09

105
99

571
558
547
529
502
501

5,60
5,58
5,47
5,24
4,97
4,96

102
100
100
101
101
101

494
467
456
434
434
421

5,04
4,81
4,65
4,38
4,34
4,17

98
97
98
99
100
101

418
410
407

4,35
4,14
4,20

96
99
97

398
386
379
360
348

4,06
3,94
3,95
3,60
3,59

98
98
96
100
97

343
341
273
199

3,50
3,52
2,90
2,09

98
97
94
95
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Ve druhé části ankety se mohli občané vyjádřit k jednotlivým tématům z minulosti a budoucnosti
rozvoje obce. Jedná se o část ankety, která obsahovala subjektivní složku hodnocení rozvoje Obříství,
ale šlo o velmi významnou a cenou část názoru občanů.
Z pohledu priorit jednotlivých projektů zajímá občany nejvíce dopravní situace v obci, veřejná zeleň,
čistota a vzhled obce a veřejné osvětlení. Tato témata jsou obecně zásadní pro každou obec, protože se
dotýkají většiny obyvatel. Nejméně důležité projekty jsou rozšíření nové bytové zástavby, veřejný
rozhlas a přeložka nadzemního vedení. Stupeň priorit v těchto oblastech se kryjí i s prioritami vedení
obce. Poměrně velkým překvapením je až 8 respektive 21 místo pro projekt kulturního domu.
Problematika kulturního domu je pro vedení obce poměrně zásadní, kdy se zastupitelstvo tímto bodem
již několikrát zabývalo. Doposud nebylo rozhodnuto o způsobu řešení pomocí rekonstrukce
stávajícího objektu nebo cestou výstavby nového objektu. V minulosti obec zajistila projektovou
přípravu, která však předpokládala velké investiční náklady. Bohužel se také nepodařilo získat
potřebné finanční prostředky na projekt v takové míře, kdy by podíl obce byl přijatelný. Přesto podle
výsledků ankety můžeme konstatovat, že většina občanů dává přednost výstavbě nového kulturního
domu před jeho rekonstrukcí. Zhruba ve středu hodnocení se vyskytují témata ohledně mateřské školy,
sportoviště a hasičské zbrojnice. Pravděpodobně je tomu tak, protože se to týká jen určité skupiny
obyvatelstva, které mají z těchto aktivit prospěch. Jedná se zejména o mladé rodiny s dětmi a členy
místních spolků.
Z celkového počtu odevzdaných anketních lístků se pouze 17 nevěnovalo druhé části dotazníků. Toto
zjištění svědčí o poměrně velkém zájmu občanů na rozvoji obce a jejím dalším směřování. Podle
jednotlivých odpovědí můžeme říci, že občané přistoupili k vyplnění zodpovědně, což svědčí o
velkém zájmu veřejnosti na dění v Obříství.
V otázce charakteristiky současného Obříství se respondenti vyjádřili ve smyslu:










Moderní vesnice se starými zvyky a soudržností
Čistá a bezpečná
Malebná a zrekonstruovaná
Radost v ní bydlet a příjemné ji navštívit
Čistě a upraveně
Příjemné a klidné prostředí pro život
Dynamická, pohodová
Příjemné bydlení se všemi službami
Příjemná pro život i zastavení

Co by se mělo v obci změnit? To byla další otázka ankety, ke které se mohli občané vyjádřit. Ve svých
názorech se jednotlivé odpovědi příliš nelišily. Můžeme říci, že nejvíce názorů se týkalo těchto témat:











Snížení kamionové dopravy
Více kulturních akcí
Společenské a kulturní zařízení
Začlenění občanů do úklidu obce a udržování její čistoty
Nové veřejné osvětlení do míst, kde je tma
Více veřejné zeleně
Přechod pro chodce na rušných částech komunikací
Zlepšení dostupnosti autobusové dopravy
Nové volnočasové aktivity pro děti
Moderní komunikační technologie
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V otázce shrnutí pozitivních projektů z minulosti se občané nejčastěji pochvalně vyjadřovali
k výstavbě nebo rekonstrukci chodníků, rekonstrukci ZŠ, povodňové domy, startovací byty pro mladé
rodiny, muzeum Bedřicha Smetany, památník Svatopluka Čecha, vybudování nové kanalizace,
společenské a kulturní akce, obnova zeleně a úprava parků, rekonstrukce obecního úřadu, obnova
tradičního posvícení a plynofikace.

V případě, kdy měli obyvatelé shrnout nejvýznamnější projekty nejbližší budoucnosti, se objevoval
nejčastěji typ na tyto projekty:




















Výstavba nového domu pro seniory včetně pečovatelské služby
Rozšíření MŠ
Parkovací místa u MŠ
Rozšíření hřbitova
Hřiště pro nejmenší
Posílení zeleně
Cyklostezka a její napojení na region
Rekreační areál
Zlepšení vánoční výzdoby
Více laviček v obci
Omezení hluku o víkendech
Zvýšení dohledu policie nad silničním provozem v obci
Další kontejnery na tříděný odpad – nové komodity jako je elektro, kartonové nápoje atd.
popř. vybudování nového sběrného dvora
Rozšíření služeb a obchodu
Rozšíření otevírací doby MŠ
Silniční obchvat
Turistické a místní značení
Kamerový systém v obci
Oprava kapličky

V posledním bodě dotazníku mohli respondenti vyjádřit obecně svůj názor, vznést připomínku nebo i
kritický pohled na dění v obci. Mezi nápady můžeme zařadit návrh na opravu silnice ke hřbitovu,
zvýšení protipovodňové ochrany, instalace více košů na psí exkrementy, omezení volného pohybu
psů, lavičky u Labe, zamezení černých skládek, zlepšení dostupnosti MHD atd.

Závěrem této kapitolu můžeme shrnout, že realizace ankety byla velmi pozitivním krokem ke zjištění
názorů na rozvoj obce široké veřejnosti. Lidé vyplňovali dotazníky zodpovědně. V otázkách se nejvíce
skloňovala bezpečnost na silničním průtahu a bezpečnost silniční dopravy v obci, výstavba nového
kulturního domu, zlepšení péče o veřejnou zeleň nebo rozšíření volnočasových aktivit. Velmi častým
tématem byla otázka venčení psů, jejich volného pobíhání a sběr psích exkrementů. Lidé často
poukazovali na nedostatek laviček ne veřejných prostranství, možnost rozšíření třídění odpadů nebo na
spojení obce pomocí lepší autobusové dopravy.
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Projekty vedení obce
V přípravné fázi strategického plánu obce se k jednotlivým problémům a projektům vyjádřilo také
vedení obce. Tento názor na řešení rozvoje obce je cennou částí tohoto dokumentu, neboť nahlíží na
problematiku z pohledu potřeb obce jako samosprávy, která zajišťuje veškerý chod obce.
Vedení obce musí zajistit veškeré základní potřeby občanů, hospodařit se svěřenými finančními
prostředky jako řádný hospodář a zajišťovat rozvoj obce dle názoru většiny obyvatel v souladu
s platnými právními normami.
Vedení obce dlouhodobě podporuje většinový názor občanů a v minulosti připravilo realizaci
investičních a neinvestičních projektů. Namátkou můžeme jmenovat výstavbu několika chodníků
v obci zejména v blízkosti průtahové komunikace, revitalizace návesních prostor pomocí
dendrologických zásahů v parcích, rekonstrukci a správu kanalizační sítě. V obci se pravidelně konají
kulturně společenské akce, které se vyznačují poměrně velkou návštěvností. Obec spolupracuje na
rozvoji celého regionu v rámci partnerství v MAS Vyhlídky.
Mezi priority obce můžeme zahrnout realizaci protipovodňových opatření v obci a nejbližším okolí,
výstavbu nového kulturního domu, rekonstrukci místních komunikací a zajištění čistoty obce.
Problematika čistoty obce je velký problém, který ovšem nezávisí pouze na počtu odpadových nádob,
četnosti úklidu komunikací nebo počtu odpadkových košů, ale zejména na přístupu každého občana
nebo návštěvníka obce. Jedná se dlouhodobý problém, který bude hodně záležet na prevenci a
výchově celých generací.
Závěrem můžeme konstatovat, že priority občanů a vedení obce se ve většině shodují a zároveň
nedochází k zásadním rozporům.
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3. Souhrnná SWOT analýza
Tato kapitola uzavírá analytickou část strategického plánu a podává strukturovaný přehled o závěrech
analytických šetření předcházejících zpracování strategického plánu. SWOT analýza strukturuje
v rámci předchozích šetření vysledované aspekty rozvojového potenciálu obce a dále zásadní
problémy, na jejichž řešení by se měla obec soustředit.
V průběhu stanoveni bodů SWOT analýzy byly použity tyto metody: expertní návrh, řízené
rozhovory, dotazníkové šetřené, individuelní hodnocení účastníků a diskuse v pracovní skupině.
Členěna je na oblasti představující, dle každodenních zkušeností, klíčové faktory rozvoje obce, na
které by se měla v následujícím období obec, tedy celé společenství, jež představuje, zaměřit. Jedná se
o navzájem související a provázaná témata přímo ovlivňující další vývoj obce Obříství, při jejichž
volbě bylo navázáno na původní Program obnovy vesnice pro období 2008-2013




















Dopravní a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
vodovod a kanalizace ve většině obcí
 absence chodníků a jiných dopravně
bezpečnostních prvků na průtazích obcí
ČOV – jejich kapacita a rozmístění
telefon a internet
 špatný technický stav místních
realizovaná plynofikace
komunikací
veřejné osvětlení
 absence obchvatů obce jako náhrada
dostatečná silniční síť
tranzitní nákladní dopravy
napojení na dálnici D8
 přítomnost železničního koridoru
existence vodního toku Labe
 nedostatečná infrastruktura u
významných památek
páteřní Labská cyklotrasa
první regionální cyklostezky
 nedostatečná publicita památek
 nedostatečný informační systém
PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
 nedostatek finančních prostředků
rozvoj infrastruktury v nově budovaných
lokalitách s rodinnou výstavbou
v rozpočtu obcí na běžnou údržbu
dobrá dostupnost a napojení na D8
infrastruktury
 nedostatek financí na opravy výtluků na
krátká vzdálenost do Prahy a na Mělník
oblast s turistickými zajímavostmi
místních komunikacích
 špatná dopravně bezpečnostní situace na
vodní tok Labe jako potenciální
alternativní způsob dopravy
průtahových komunikacích a
rozvoj infrastruktury pro budoucí
významných dopravních uzlech
podnikání jako podpora pro snížení
 nedostatečná dopravní obslužnost –
nezaměstnanosti
veřejná doprava
možnost čerpání finančních prostředků
ze státních nebo krajských fondů
rozvoj sítě cyklostezek
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Životní prostředí a kvalita života
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
lokalizace hlavního tahu (přivaděč na
 vysoká hustota automobilové dopravy
D8) mimo území obcí
v blízkosti sídelních útvarů
 spalování tuhých a jiných paliv
přilehlé okolí obce je bez průmyslové
výroby
v rodinných domech
propracovaný systém odpadového
 vysoký podíl těžké nákladní dopravy
hospodářství
projíždějící centrem obce
 absence protihlukové stěny okolo
zapojení veřejnosti do třídění odpadů
poměrně vysoký podíl zeleně ve
hlavního silničních tahů
veřejných prostranstvích
 nedostatek sběrných dvorů a pestrost
velký podíl orné kvalitní půdy
odebíraných odpadů na podporu třídění
systematická ochrana chráněných lokalit
 nedostatečný systém pro rozvoj třídění
rozvinutá zemědělská prvovýroba
odpadů
 pomalý rozvoj sídelní zeleně z důvodu
nedostatku finančních prostředků
 nedostatečná protipovodňová ochrana
sídel poblíž vodních toků
PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
vhodné plochy pro sadové úpravy
 nedostatečná péče o čistou a vzhled obcí
přítomnost vodních ploch a toků
 nedostatečná údržba veřejné zeleně
památné stromy
 vodní tok Labe jako příčina malých i
zvyšování podílu tříděného odpadu
katastrofálních záplav
možnost čerpání finančních prostředků
 snižování retenčního potenciálu krajiny a
z dotačních programů
tím zvyšování hrozby bleskových záplav
 pokles podílu hromadné dopravy vůči
osobní automobilové
 návrat k vytápění tuhými palivy
 stávající těžba písků a štěrků a jejich
rozšíření
 chátrající stavby a areály, které majitelé
nevyužívají
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Kultura, volný čas a sportovní zázemí
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
dobrovolní hasiči, fotbalisté, myslivci v
 absence volnočasových spolků
obci
 absence dětských hřišť
 absence otevřených koupališť
velmi častá je spolupráce mladých rodin
a vedení obce na pořádání kulturně
 v případě existence kulturního zařízení je
společenských akcí
otázkou nákladovost na provoz a jejich
dobré a vhodné zázemí pro volnočasové
technický stav
 nedostatečná infrastruktura a zázemí u
spolky
velká tradice některých akcí
historických památek
dostatek angažovaných dobrovolníků
 slabá spolupráce členských obcí na
velký zájem mladé generace o konání
rozvoji volnočasových aktivit
společenských a kulturních aktivit
regionálního významu
existence kulturních zařízení
 nedostatek kapacity ubytovacích zařízení
historie obce a jejich kulturní památky
 malý podíl turistů, kteří v regionu
jako základ pro rozvoj cestovního ruchu
zůstanou déle než dva dny
existence památné hory Říp
 malý podíl kulturních akcí v regionu,
které mají charakter opakujících se akcí –
dobrá dopravní dostupnost regionu
tradiční akce
PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
dobré nápady občanů
 odliv občanů do větších obcí nebo měst
spolupráce s okolními obcemi na
 nedostatek finančních prostředků na
pořádání kulturních akcí
vybudování zázemí pro volný čas
historie regionu
 nezájem veřejnosti
rozvoj cestovního ruchu společnými
 vytvoření nežádoucího stavu, kdy se
silami
obce stanou jen noclehárnou pro občany,
zvýšení kapacity ubytovacích zařízení
kteří budou vyjíždět za prací a volným
zapojení podnikatelských subjektů a
časem do velkých měst
veřejnosti do veřejného života obce
 slabé zapojení nových lidí do
obnova zaniklých zvyklostí
volnočasových spolků a jejich generační
obnova
 atraktivita pouze některých oblastí
trávení volného času na úkor jiných

36

Strategický plán rozvoje obce Obříství












Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
přítomnost lékaře
 absence speciální lékařské praxe
základní síť obchodů a služeb
 malý podíl podniků a podnikatelů, kteří
nízká nezaměstnanost
mohou nabídnout trvalá pracovní místa
dobrá dostupnost na Mělník nebo do
 málo vzdělávacích zařízení
Neratovic
členství obce v MAS Vyhlídky
PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
dostatečná infrastruktura
 závislost na velkých městských centrech
objekty vhodné pro další rozvoj služeb
 ukončení lékařské praxe z důvodu
potenciál lidských zdrojů
vysokého věku lékaře
spolupráce se zavedenými společnostmi
 odliv občanů do velkých měst z důvodu
nabídka pracovních míst v rámci veřejně
pracovních příležitostí
prospěšných prací


Výsledky SWOT analýzy byly využity:
 pro upřesnění prioritních oblastí
 jako základ pro zaměření celé rozvojové strategie obce a okolí
 jako základ pro formulaci strategických priorit, opatření a rozvojových aktivit strategického
plánu
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4. Strategická část
4.1. Strategická rozvojová vize obce
Strategická část
ást strategického plánu je rozd
rozdělena na několik
kolik úrovní, které se navzájem obsahově
obsahov liší
mírou obecnosti. Pro účely
ely Strategického plánu rozvoje obce Obříství byly stanoveny 3 základní
úrovně, které tvoříí „strategický skelet“ návrhové části.

Zjednodušená struktura – strategické (návrhové) části strategického plánu:

Vize

Stanovení
prioritních
oblastí

Stanovení
strategických
cílů

Vize popisuje stav, jehož by mělo
ělo být v budoucnu dosaženo a v tomto smyslu představuje
ředstavuje zast
zastřešující
rámec celé návrhové části.

Prioritní oblasti představují
edstavují strukturovanou formulaci hlavních tematických sektorů,
sektor v rámci kterých
je nutné danou problematiku řešit. Vymezení prioritních oblastí slouží k logickému uspořádání
uspo
strategického plánu. V rámci každé kritické oblasti je rozvojová vize obce konkretizovaná
kretizovaná do podoby
priorit rozvoje.
Hlavní záměry v rámci každé kritické oblasti jsou dále rozvedené ve strategických cílech.
cílech Stanovené
strategické cíle jsou dekomponovány do jednotlivých opatření.
opat ení. Strategické cíle jsou odvozeny od vize
obce a představují
ují strategie nebo cesty,
cesty jak dané vize dosáhnout.
Opatření
ení na nejnižší úrovni návrhové části jsou obecně formulované záměry,
ěry, které se naplňují
napl
podporou konkrétních aktivit. Konkrétní projektové náměty
nám
získané v průběhu
ěhu zpracování strategie
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jsou přiřazeny k příslušným opatřením. Opatření mají na rozdíl od vize charakter střednědobý až
krátkodobý, s růstem hierarchie návrhové části se úměrně zvyšuje doba realizace.
Zpracovaný strategický plán rozvoje obce respektuje dodržování horizontálních témat, kterými jsou
udržitelný rozvoj a rovné příležitosti. Uvažované projekty jsou buď na naplňování témat přímo
zaměřené, nebo na ně mají pozitivní dopad.
Udržitelný rozvoj je definován jako dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální a
environmentální oblastí. Udržitelnost je též chápána jako uspokojení našich potřeb, aniž bychom do
budoucna omezili potřeby budoucích generací.
Principem rovných příležitostí je potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu,
náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace, zejména u znevýhodněných
skupin (migranti, nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných
oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol, souhrnné skupiny ohrožené sociálním
vyloučením).
Vize představuje obecnou reálnou představu budoucího stavu správního území obce Obříství,
vycházející z názorové shody všech subjektů podílejících se na zpracování a schválení strategického
plánu. Vytyčuje základní směr rozvoje území ve formě cílového stavu, kterého má být dosaženo.

Strategický plán s přihlédnutím k potřebám území obce a jeho možnostem stanoví pro budoucí rozvoj
tuto společnou strategickou rozvojovou vizi směrování obce Obříství:

Obec Obříství příjemné místo,
kde chceme žít
4.2. Prioritní oblasti
Na základě závěrů analytické části byly definovány následující prioritní oblasti rozvoje k zajištění
rozvoje města při zachování trvalé udržitelnosti rozvoje:
•
•
•
•

Dopravní a technická infrastruktura
Životního prostředí a kvalita života
Kultura, volný čas a sportovní zázemí
Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb
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4.3. Strategické cíle
Priority rozvoje vyjadřují, čeho chce město ve spolupráci s dalšími subjekty v rámci dané prioritní
oblasti dosáhnout. Pro potřeby strategického plánu byly definovány strategické cíle. Strategické cíle
považujeme v rámci prioritní oblasti za rovnocenné co do důležitosti.

Dopravní a technická infrastruktura
Rozvoj technické infrastruktury
Zlepšení technického stavu komunikací
Zvýšení bezpečnosti provozu
Životní prostředí a kvalita života
Zlepšení životního prostředí
Zvýšení životní úrovně obyvatel
Obnova zeleně
Kultura, volný čas a sportovní zázemí
Výstavba kulturního domu
Zlepšení nabídky volnočasových aktivit
Rozvoj kulturního a společenského života obyvatel
Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb
Zlepšení nabídky sociálních služeb
Zajištění stálé zdravotnické péče
Projektové záměry
Tato kapitola obsahuje otevřený seznam konkrétních projektů - investičních akcí, jejichž realizaci lze
sledovat jako naplnění opatření v rámci příslušných prioritních os rozvoje. Při zpracování
strategického plánu tento výčet projektů sloužil jako podklad pro zevšeobecnění stanovených
strategických cílů. Pro zajištění postupné realizace plánu může tento seznam představovat vodítko pro
činnost orgánů města ve vztahu k vyhledávání dotačních titulů, plánování investiční činnosti, včetně
předcházejících potřebných povolovacích procesů, sestavování rozpočtu apod.
Uvedeny jsou veškeré projekty vedené v rámci obce Obříství v patrnosti, bez zřetele na stupeň
připravenosti (od zcela nepřipravených pouze v myšlenkové rovině úvah až po již prováděné s
dokončením v návrhovém období strategického plánu) a na reálnost/nereálnost jejich uskutečnění v
návrhovém období strategického plánu. Uvedení konkrétního projektu v této kapitole tedy
automaticky neznamená, že by měl/mohl být realizován v návrhovém období strategického plánu.
Údaje v závorkách o připravenosti jednotlivých akcí odpovídají stavu v červnu 2015. Uvedené ceny
pocházejí z doby svojí kalkulace, převážně se jedná o ceny dle rozpočtů v projektech nebo
kvalifikovaného odhadu a proto, a také vzhledem k běhu času, nemusejí odpovídat skutečným
nákladům realizace vzešlým z následného aktuálního výběrového řízení na zhotovitele.
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Prioritní oblast:
Dopravní a technická infrastruktura
Opatření:
Řešení dopravní bezpečnosti na průtahu obcí
Investor, realizátor:
Středočeský kraj, obec
Stručný popis:
Instalace dopravně bezpečnostních opatření s cílem zvýšení
bezpečnosti provozu a jeho plynulosti
Odhad nákladů:
1-10 mil Kč
Stav projektu:
Záměr
Financování:
Středočeský kraj, SFDI
Prioritní oblast:
Dopravní a technická infrastruktura
Opatření:
Vybudování nových chodníků
Investor, realizátor:
Středočeský kraj, obec
Stručný popis:
Výstavba nových chodníků v lokalitách s jejich absencí s důrazem na
bezbariérovost a bezpečnost chodců.
Odhad nákladů:
1-5 mil Kč/akci
Stav projektu:
Záměr
Financování:
Středočeský kraj, SFDI
Prioritní oblast:
Dopravní a technická infrastruktura
Opatření:
Rekonstrukce místních komunikací
Investor, realizátor:
Obec
Stručný popis:
Rekonstrukce stávajících komunikací ve vlastnictví obce z důvodu
špatného technického stavu a zlepšení bezpečnosti provozu s ohledem na všechny účastníky provozu.
Odhad nákladů:
5-10 mil Kč/akci
Stav projektu:
Záměr
Financování:
Středočeský kraj - FROM, SFDI, IROP
Prioritní oblast:
Dopravní a technická infrastruktura
Opatření:
Vybodování cyklostezky
Investor, realizátor:
Obec
Stručný popis:
Vybudování nové sítě cyklostezek v obci se zajištěním návaznosti na
regionální cyklostezky a cyklotrasy.
Odhad nákladů:
5-10 mil Kč/akci
Stav projektu:
Záměr
Financování:
Středočeský kraj - FROM, SFDI, IROP
Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Dopravní a technická infrastruktura
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Obec
Rekonstrukce veřejného osvětlení
1-10 mil Kč
Záměr
Středočeský kraj - FROM, vlastní rozpočet

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Dopravní a technická infrastruktura
Bezdrátový rozhlas
Obec
Vybudování systému bezdrátového rozhlasu
1-5 mil Kč
Záměr
Středočeský kraj - FROM, vlastní rozpočet
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Prioritní oblast:
Dopravní a technická infrastruktura
Opatření:
Přeložení stávajícího nadzemního vedení do země
Investor, realizátor:
Obec, ČEZ
Stručný popis:
Odstranění nadzemního vedení a sloupů vedení do země při jiných
investičních akcí nebo jako samostatná investice s cíle zatraktivnění veřejného prostoru.
Odhad nákladů:
1-10 mil Kč
Stav projektu:
Záměr
Financování:
Středočeský kraj - FROM, vlastní rozpočet, ČEZ
Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Životní prostředí a kvalita života
Obnova zeleně v obci
Obec
Obnova a revitalizace stávajících ploch veřejné zeleně
5 mil Kč
Záměr
Středočeský kraj, OPŽP, SFŽP

Prioritní oblast:
Životní prostředí a kvalita života
Opatření:
Protipovodňová opatření v obci
Investor, realizátor:
Obec, Povodí Labe
Stručný popis:
Realizace protipovodňových opatření formou investičních projektů
nebo formou monitoringu a hlášení aktuálního stavu.
Odhad nákladů:
1-10 mil Kč
Stav projektu:
Záměr
Financování:
Povodí Labe, obec, SFŽP, OPŽP, Středočeský kraj
Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Životní prostředí a kvalita života
Zlepšení čistoty a vzhledu obce
Obec
Realizace malých projektů na podporu zlepšení vzhledu a čistoty obce
0,5 mil Kč
Záměr
Obec

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Kultura, volný čas a sportovní zázemí
Víceúčelové hřiště pro volnočasové aktivity
Obec
Výstavba nového víceúčelového hřiště
10 mil Kč
Záměr
Obec, IROP

Prioritní oblast:
Kultura, volný čas a sportovní zázemí
Opatření:
Výstavba nového kulturního domu
Investor, realizátor:
Obec
Stručný popis:
Výstavba nového kulturního domu v lokalitě stávající zchátralé
budovy pro zajištění kulturně společenských aktivit občanů obce a celého regionu.
Odhad nákladů:
15 mil Kč
Stav projektu:
Záměr, studie
Financování:
Obec, IROP
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Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Kultura, volný čas a sportovní zázemí
Dětské hřiště pro nejmenší
Obec
Výstavba nového dětského hřiště pro nejmenší děti
1 mil Kč
Záměr
Obec, SFŽP, Středočeský kraj

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Kultura, volný čas a sportovní zázemí
Oprava budovy hasičské zbrojnice
Obec
Oprava stávající budovy hasičské zbrojnice
1 mil Kč
Záměr
Obec, Středočeský kraj

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Kultura, volný čas a sportovní zázemí
Zázemí pro hasičskou zbrojnici
Obec
Vybudování nového zázemí hasičské zbrojnice
1 mil Kč
Záměr
Obec, Středočeský kraj

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
kapacity a účelu.
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Kultura, volný čas a sportovní zázemí
Rozšíření sportovního a volnočasového areálu
Obec
Rozšíření stávajícího areálu a jeho dovybavení z důvodu rozšíření jeho

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Kultura, volný čas a sportovní zázemí
Rekonstrukce a rozšíření místní knihovny
Obec
Rekonstrukce a rozšíření místní knihovny.
1 mil Kč
Záměr
Obec, Středočeský kraj

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Kultura, volný čas a sportovní zázemí
Rekonstrukce památek včetně památek na návsi
Obec
Rekonstrukce památek a sakrálních staveb v obci.
1 mil Kč
Záměr
Obec, Středočeský kraj, Ministerstvo kultury

10 mil Kč
Záměr
Obec, IROP, Středočeský kraj
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Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
reklamních nástrojů.
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Kultura, volný čas a sportovní zázemí
Propagace turistického ruchu
Obec
Zajištění vetší propagace obce v regionu a v ČR pomocí PR nebo

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb
Rozšíření hřbitova
Obec
Rozšíření kapacity hřbitova, výstavba kolumbární zdi
2 mil Kč
Záměr
Obec

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb
Rekonstrukcí hřbitova
Obec
Rekonstrukce stávajícího hřbitova a jeho infrastruktury
2 mil Kč
Záměr
Obec

1 mil Kč
Záměr
Obec, Středočeský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj

Prioritní oblast:
Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb
Opatření:
Vybudování nájemního bydlení a nové bytové zástavby
Investor, realizátor:
Obec
Stručný popis:
Vybudování nájemního bydlení a nové bytové zástavby pro komerční
využití nebo systémem sociální bydlení se zaměřením na vybrané cílové skupiny obyvatel.
Odhad nákladů:
10 mil Kč
Stav projektu:
Záměr
Financování:
Obec
Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
v obci.
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

1 mil Kč
Záměr
Obec

Prioritní oblast:
Opatření:
Investor, realizátor:
Stručný popis:
Odhad nákladů:
Stav projektu:
Financování:

Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb
Rekonstrukce a rozšíření kapacity mateřské školy
Obec
Rekonstrukce a rozšíření kapacity mateřské školy
1 mil Kč
Záměr
Obec, MŠMT, Středočeský kraj

Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb
Zajištění dostupné zdravotnické péče
Obec
Zajištění potřebného zázemí a infrastruktury pro zdravotnickou péči
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4.4. Struktura financování

Vzhledem k celkovému rozpočtu obce, musí představitelé k rozvoji přistupovat velice obezřetně.
Vzhledem k investičním možnostem je doporučeno investovat zejména do přípravy projektové
dokumentace a projektových žádostí o dotaci. Vlastní projekty může svazek realizovat až po obdržení
dotace popř. rozhodnutí o přidělení dotace, kdy bude zajištěno částečné financování.
Z vlastních zdrojů může Obříství realizovat omezené množství projektů, zejména projektů s nízkými
investičními náklady. Jedná se především o projekty zaměřené na zlepšení prostředí v regionu
(komunikace, infrastruktura, zeleň). Nejvíce projektů, které obec bude financovat, bude nejspíše
neinvestičního charakteru. Budou to kulturně společenské akce, studie a průzkumy, generely a tzv.
měkké projekty.
Pro naplnění shora uvedených strategických cílů musí svazek obcí zajistit financování projektů
z jiných zdrojů, např.:

•

státní rozpočet ČR

•

strukturální fondy Evropské unie

•

jiné dotační zdroje

•

spolupráce s jinými subjekty (v rámci mikroregionů)

Při přípravě dílčích projektů, které by měly být financovány z jiných zdrojů, je důležité počítat
s povinností min. spoluúčasti žadatelů na spolufinancování (obvykle od 30% do 15 %).
Ve shora uvedených souvislostech je doporučováno participovat na rozvoji regionu s ostatními
subjekty v daném území (neziskové organizace, občanská sdružení, místní podnikatelé), vytvářet
partnerství s okolními obcemi a dalšími subjekty zejména ve vazbě na získání finančních prostředků.
V souvislosti s možným získáváním finančních prostředků na realizaci projektů je velice významnou
činností průběžný monitoring dotačních příležitostí.
Rovněž je důležité počítat s faktem, že projektový cyklus od vypracování technické dokumentace,
získání stavebního povolení, vypracování dotační žádosti, odevzdání žádosti ve vhodné výzvě,
vyhodnocení výsledků výzvy až po podpis smlouvy s poskytovatelem grantu a zahájením vlastního
projektu, může dle náročnosti projektu, trvat několik měsíců. Z tohoto důvodu je plánování a
organizace jednotlivých projektů a nastavení harmonogramů jednou z nejvýznamnějších částí přípravy
záměrů.
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4.5. Přehled dotačních programů

Regionální operační program NUTS II Střední Čechy
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad je určen pro čerpání finančních
prostředků z fondů Evropské unie a je zaměřen na Středočeský kraj.
V době zpracování tohoto dokumentu je tento operační program na konci své působnosti. Obec se
bude muset více zaměřit na nový operační program IROP pro období 2014-2020, který je v době
schválení strategického plánu teprve v procesu schvalování Evropskou komisí.

Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020
Integrovaný regionální operační program se zaměřuje především na projekty podporující vybrané
silnice II. a III. třídy, rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, inovativní formy cestovního ruchu,
podporu kultury, zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách, podporu
nízkouhlíkových strategií, rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví, rozvoj
infrastruktury pro vzdělávání, integrovaný rozvoj měst a území, rozvoj ICT v rámci územní veřejné
správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy, podporu pořizování
plánovací a programové dokumentace krajů a obcí.
Prioritní osy:
•

Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

•

Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

•

Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

•

Komunitně vedený místní rozvoj

Operační program Životní prostředí 2007-2013
Operační program Životní prostředí nabízí v letech 2007 - 2013 z evropských fondů (konkrétně Fondu
soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj) přes 5 miliard Euro. Objemem financí - 18,4 %
všech prostředků určených z fondů EU pro ČR - se jedná o druhý největší český operační program.
Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního
principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke
zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou
konkurenceschopnost.
Operační program životní prostředí je rozdělen do těchto prioritních os:
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Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

Operační program Životní prostředí 2014-2020
Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále „OP ŽP 2014-2020“) je
ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky (dále „ČR“), podpora
efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a
zmírňování dopadů změny klimatu.
Na základě analýz dosavadního vývoje a trendů byly stanoveny následující priority:
•Priorita 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
•Priorita 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
•Priorita 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
•Priorita 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
•Priorita 5: Energetické úspory.
V zájmu příspěvku OP ŽP 2014-2020 k řešení výše specifikovaných problémů jsou v rámci PO 1
navrženy následující specifické cíle (SC):
•

SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z
komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod,

•

SC 1.2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství,

•

SC 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu,

•

SC 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření.

Na národní úrovni je PO 2 formulována v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR 20122020, která stanovuje pro oblast ochrany ovzduší následující cíle:
•

zlepšení kvality ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, a zároveň udržení
kvality v územích, kde imisní limity nejsou překračovány,

•

plnění národních emisních stropů platných od r. 2010 a snížení celkových emisí SO2, NOX,
VOC, NH3 a částic PM 2.5do r. 2020 ve shodě se závazky ČR,
47

Strategický plán rozvoje obce Obříství
•

udržení emisí těžkých kovů a POP ́s pod úrovní r. 1990 a dále je snižovat,

•

zajištění 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v dopravě k r. 2020 při současném
snížení emisí NOX, VOC a PM 2.5z dopravy,

•

zajištění závazku zvýšení energetické účinnosti do r. 2020.

Na národní úrovni je PO 3 formulována v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR 20122020, která stanovuje pro oblast nakládání s odpady a snižování rizik následující cíle:
•

snížení podílu skládkování na celkovém odstraňování odpadů,

•

zvyšování materiálového a energetického využití komunálních odpadů a odpadů podobných
komunálním,

•

předcházení vzniku odpadů,

•

omezování a regulování kontaminaci a ostatní degradaci půdy a hornin způsobenou lidskou
činností,

•

sanování kontaminovaných míst, včetně starých ekologických zátěží a lokalit zatížených
municí, náprava ekologických škod,

•

zahlazování a předcházení následků po hornické činnosti a těžbě nerostných surovin,

•

předcházení vzniku antropogenních rizik,

•

prevence a zmírňování následků krizových situací na životní prostředí.

Na národní úrovni je PO 4 formulována v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR 20122020, která stanovuje pro oblast ochrany přírody a krajiny následující cíle relevantní pro prioritní
osu4:
•

snižování ohrožení zemědělské a lesní půdy erozí hornin,

•

zvýšení schopnosti přizpůsobení se změnám klimatu,

•

zvýšení ekologické stability krajiny,

•

obnovení vodního režimu krajiny,

•

omezení a zmírnění dopadů fragmentace krajiny,

•

udržitelné a šetrné zemědělské a lesnické hospodaření,

•

zajištění ochrany a péče o nejcennější části přírody a krajiny,

•

omezení úbytku původních druhů a přírodních stanovišť,

•

omezení negativního vlivu nepůvodních invazních druhů na biodiverzitu,

•

zlepšení systému zeleně v sídlech a jeho struktury.

Na národní úrovni je PO 5 formulována v souladu se Státní politikou životního prostředí ČR 20122020, která stanovuje pro oblast energetických úspor a oblasti související následující cíle:
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•

snížení emisí skleníkových plynů v rámci EU ETS o 21 % a omezení nárůstu emisí mimo EU
ETS na 9 % do r. 2020 oproti úrovni r. 2005,

•

zajištění 13% podílu energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie k r. 2020,

•

zlepšení kvality ovzduší v místech, kde jsou překračovány imisní limity, a zároveň udržení
kvality v zemích, kde imisní limity nejsou překračovány,

•

plnění národních emisních stropů platných od r. 2010 a snížení celkové emise SO2, NOX,
VOC, NH3 a částic PM 2.5 do r. 2020 ve shodě se závazky ČR,

•

zajištění závazku zvýšení energetické účinnosti do r. 2020.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je zaměřený na snižování nezaměstnanosti
prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně
vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci
v uvedených oblastech.
OP LZZ obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále
konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v
rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:
•
•
•
•
•
•

Adaptabilita
Aktivní politika trhu práce
Sociální integrace a rovné příležitosti
Veřejná správa a veřejné služby
Mezinárodní spolupráce
Technická pomoc

Integrovaný operační program
Integrovaný operační program (IOP) je zaměřen na řešení společných regionálních problémů v oblasti
infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územního rozvoje. K hlavním směrům podpory
lze zařadit rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast
sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a
řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj
systémů tvorby územních politik.
IOP obsahuje 6 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále
konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí intervence, které vymezují, jaké typy projektů mohou být
v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Jejich výčet je následující:
•
•

Modernizace veřejné správy
Zavádění ICT v územní veřejné správě
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•
•
•
•

Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Národní podpora cestovního ruchu
Národní podpora územního rozvoje
Technická pomoc

Příprava období 2014 - 2020
Příprava programového období 2014-2020 je v souladu s nadcházejícím rozpočtovým rámcem
Evropské unie pro toto sedmileté období. Konečná podoba finanční alokace pro Českou republiku není
v současné době ještě definitivně stanovena. Indikativně se bude jednat o cca 20,5 mld. € v běžných
cenách. Přesná suma však bude ještě mírně upřesněna.
Jedněmi z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v nadcházejícím období budou i ty, jež
obsahují fondy zaměřené na podporu politiky soudržnosti, politiky rozvoje venkova a Společné
námořní a rybářské politiky. Souhrnně se tyto fondy budou nazývat „Evropské strukturální a investiční
fondy“, ve zkratce ESIF. Jedná se o strukturální fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj
(ERDF/EFRR), Evropský sociální fond (ESF), dále o Fond soudržnosti (CF/FS), Evropský
zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD/EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond
(EMFF/ENRF). Náplň těchto fondů se oproti jejich současnému zaměření příliš nemění:
•

•

•
•

•

ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) bude soustředěn zejména na podporu
produktivních investic převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur pro
základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, do zajištění
vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu zkušeností;
cílem ESF (Evropský sociální fond) je podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti a kvalitních
zaměstnání, mobilitu pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni vzdělávání a výcviku,
podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti a nediskriminaci a podpořit sociální začleňování
a boj s chudobou;
FS (Fond soudržnosti) bude zacílen na investice do infrastruktury v oblastech životního
prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního využívání energie;
cílem EZFRV (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) je podpora
konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji a vyvážený rozvoj
venkovských území;
podpora ENRF (Evropský námořní a rybářský fond) bude v ČR zaměřena na podporu
akvakultury, která bude konkurenceschopná, životaschopná a sociálně i environmentálně
udržitelná, a podpoří rozvoj území.

V době zpracování Integrovaného plánu nebyly ještě známé a schválené konkrétní operační programy
nadcházejícího období. Předpokládáme, že k jejich schválení dojde v průběhu roku 2014 a první výzvy
můžeme očekávat v roce 2015.

50

Strategický plán rozvoje obce Obříství
Ministerstvo pro místní rozvoj
Podpora při odstraňování bariér v budovách – bezbariérové obce
Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér
v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do
komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech.
Podpora obnovy venkova
Cílem programu je podpořit obnovu a rozvoj venkova v souladu s usnesením vlády České republiky ze
dne 11. listopadu 1998 č. 730. Program obnovy venkova zásadně předpokládá participaci obyvatel
venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.
Podpora výstavby technické infrastruktury
Podpora je poskytována na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu
bytových a rodinných domů. Podpora je poskytována jako účelová investiční dotace.
Podpora výstavby podporovaných bytů
Státní dotace je poskytována na výstavbu nájemních bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci,
jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem nebo zdravotním stavem nebo pro osoby, které v
důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti
vyplývající z nájemního vztahu.
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Dotační programy Středočeského kraje
Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence
Středočeský Fond kultury a obnovy památek
Středočeský Humanitární fond
Středočeský Fond cestovního ruchu
Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství
Středočeský Fond podpory malého a středního podnikání
Středočeský Povodňový fond

Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) je zřízen zákonem 104/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 s
účinností k 1. 7. 2000. Účelem Fondu je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic,
železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. Kromě vlastního financování výstavby a
údržby Fond dále poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti
zaměřené na dopravní infrastrukturu.

Program rozvoje venkova
Program rozvoje venkova České republiky (dále jen PRV) je nástrojem pro získání podpory
poskytované Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).
Základní struktura Programu má 4 osy a jejich zaměření je následující:
•

Osa I je zaměřena na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a lesnictví.

•

Osa II má společný cíl zvýšit biologickou rozmanitost, chránit vodu a půdu a zmírnit
klimatické změny.

•

Osa III směřuje ke zkvalitnění života ve venkovských oblastech a diverzifikaci hospodářství
venkova.

•

Osa IV má napomoci místním obyvatelům venkovských mikroregionů principem „zdolanahoru“ vypracovat vlastní strategii rozvoje území, ve kterém žijí a podpořit projekty pro jeho
rozvoj – metodu LEADER.
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Ministerstvo zemědělství
Dotace s názvem Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání státní
finanční podpory v rámci programu 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací
II“ slouží k podpoře výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem dosažení
potřebného vybavení měst a obcí České republiky. Program 129 140 „Podpora odstraňování
povodňových škod na infrastruktuře vodovodů a kanalizací“ slouží k zajištění investičních finančních
prostředků na rychlou obnovu základních funkcí vodohospodářské infrastruktury vodovodů a
kanalizací pro veřejnou potřebu po povodních.
Cílem programu 129 130 – „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží“ je
posílit protipovodňovou funkci rybníků a zvýšit jejich bezpečnost. Doba trvání programu 129 130
podle schválené dokumentace je po dobu 2007 – 2012.

Nadace ČEZ
Od svého vzniku podporuje Nadace ČEZ projekty z různých oblastí přispívajících k podpoře zdravého
a aktivního způsobu života dětí a mládeže, ke zlepšení kvality života znevýhodněných skupin obyvatel
a celkovému rozvoji aktivit občanské společnosti. Tento program v sobě zahrnuje pět aktivit:

•

Projekt Oranžová hřiště

•

Projekt Oranžová učebna

•

Projekt Oranžové schody

•

Projekt Oranžové kolo

•

Podpora regionů

•

Stromy

Nadace Proměny
Nadace podporuje projekty zaměřené na městskou krajinu. Pomáhají zakládat a udržovat veřejnou
zeleň, proměňují zanedbaná a opuštěná místa v prostor pro život, poskytují nové možnosti pro jejich
využití a motivují jak děti tak i dospělé k aktivnímu využití volného času a relaxaci v městské zeleni.
Nadace Partnerství
Posláním programu je podporovat účast občanů a jejich sdružení na věcech veřejných. Děje se tak
podporou aktivit směřujících k řešení lokálních i celostátních environmentálních problémů. Základní
grantový program se zaměřuje zejména na oblasti, kterým nevěnuje dostatek pozornosti stát,
samospráva ani jiné nestátní zdroje nebo jiné programy Nadace Partnerství. Prostředky jsou
rozdělovány v otevřeném grantovém řízení jedenkrát ročně.
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5. Závěr
Strategický plán obce Obříství pro období 2015-2020 vznikl v první polovině roku 2015 na základě
rozhodnutí zastupitelstva a vedení obce. V červnu 2015 byl schválen jako klíčový rozvojový
dokument rozvoje Obříství. Na tvorbě tohoto dokumentu se podílela široká veřejnost. V rámci tvorby
strategického plánu proběhla anketa mezi obyvateli obce, kteří se mohli vyjádřit ke kvalitě života, ale i
k jednotlivým záměrům obce a mohli navrhnout další projekty a záměry.
Strategický plán je vedle územního plánu a jednotlivých strategických plánů mikroregionů, jejichž je
obec členem dalším základním dokumentem územního celku, který vyjadřuje předpokládaný vývoj
daného regionu v dlouhodobějším časovém horizontu. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na
bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala jako celek, a poskytování určité
orientace pro podnikatelské subjekty při stanovování jejich dlouhodobějších podnikatelských plánů.
Jeho hlavním cílem bylo mít k dispozici komplexní rozvojový materiál, který bude v následujícím
období základem pro rozhodování orgánů obce zejména v otázkách rozvoje, investic, podpory aktivit
všeho druhu.
Nyní nastává fáze tzv. implementace, tedy proces postupného uskutečňování návrhů a tím
uskutečňování cílů obce. Implementace ovlivňuje několik velice významných činitelů. Jedná se
zejména o:
•

Politickou vůli a vstřícnost představitelů samosprávy

•

Kvalitu systému přípravy a realizace projektů

•

Komunikaci veřejné správy s veřejností a ostatními subjekty v daném území

•

Kontrolních mechanismech a monitoringu zpětné vazby

Jak bylo uvedeno v úvodu - Strategický plán obce Obříství má být „živým“ dokumentem. Vedení musí
iniciovat zapojení široké veřejnosti do kontroly i realizace strategického plánu. Mělo by tak docházet
k většímu zapojení veřejnosti do řešení problémů v regionu, větší odpovědnosti občanů za realizaci
aktivit obce a spolupráci občanů s místní samosprávou a vedením obce. Je doporučováno realizovat
naplňování strategického plánu formou akčních plánu, tvořených vždy pro období 1 roku a
v návaznosti s přípravou rozpočtu obce na dané období. Podkladem pro tvorbu akčního plánů je přesná
definice dílčích projektů dle výše uvedené struktury projektového záměru.
Strategický plán obce Obříství byl schválen zastupitelstvem obce dne 23.6.2015.
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