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PŘEDMLUVA
Strategický plán obce Olovnice je koncepčním dokumentem, který
•

v analytické části rekapituluje současný stav obce, hodnotí silné a slabé stránky,
možná rizika a perspektivy rozvoje

•

a ve strategické části formuluje vizi, jak by obec měla vypadat přibližně za deset let,
a stanoví problémové okruhy a projektové záměry.

Ke strategické části dokumentu jsou volně připojeny projektové karty, v nichž jsou
charakterizovány jednotlivé akce, s nimiž v horizontu zhruba dvou následujících volebních
období obec počítá a které jsou potřebné k tomu, aby se podařilo naplnit strategickou vizi
formulovanou v tomto strategickém plánu.
Strategický plán obce Olovnice vznikal v součinnosti zastupitelů obce a zpracovatelů,
Přemyslovské střední Čechy o.p.s., do jehož územní působnosti obec Olovnice patří.
Zastupitelé obce revidovali analytickou část, charakterizovali společně se zpracovateli
současný stav obce ve SWOT analýze, formulovali strategickou vizi své obce a připravili pro
dokument projektové karty, vycházející ze stavu a očekávání v polovině roku 2015, kdy byl
strategický plán obce zpracován.
Aktualizace celého dokumentu byla provedena v lednu 2020.
Aktualizace projektových karet byla provedena v únoru 2021 a ÚNORU 2022.
V textu bylo využito fotografií a dalších obrazových a mapových podkladů z internetových
stránek úřadu obce a dalších internetových zdrojů.

Olovnice z letadla
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ANALYTICKÁ ČÁST
1.

ÚVOD

Obec Olovnice se nachází na Knovízském potoce, v sousedství města Kralupy nad Vltavou,
jeho městské části Zeměchy. Obec má rozlohu 588 hektarů a žije v ní v současnosti přes
500 obyvatel. Od roku 2007 patří k obci s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou, do té
doby spadala ke Kladnu.
Tab. č. 1: Olovnice – základní informace
ZUJ (kód obce):

532673

NUTS5:

CZ0203532673

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0206 - Mělník

NUTS3:

CZ020 - Středočeský kraj

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Kralupy nad Vltavou

Obec s rozšířenou působností:

Kralupy nad Vltavou

IČ:
Katastrální plocha (ha):

00234737
588

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2019:

540

Nadmořská výška:

193 m.n.m.

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):
První písemná zpráva (rok):

14° 14' 25'' E, 50° 14' 05'' N
1285

Počet katastrů:

1

Počet územně technických jednotek:

1

Počet částí obce:
PSČ:

1
273 26
Zdroj: ČSÚ

1. 1 Krátce z historie
Nejstarší historické doklady o starém původu obce nalezneme v zemských knihách. První
písemná zmínka, která je podložena doklady, je z roku 1285. Nejspíše tu byl dvůr a při něm
vznikla tvrz Maltézských rytířů. Obec pak vícekrát změnila majitele. V roce 1541 se dostala
ves do držení rodu Zejdliců. Znak Zejdliců – kamenná deska z červeného pískovce a na ní tři
nad sebou plovoucí kapři – je na budově mlýna s letopočtem 1561. Mlýn je nejstarší budova
v obci, která se původně jmenovala Volovice. V roce 1924 si odvedenci na rekrutském
večírku odhlasovali změnu jména obce na Olovnice a úředně bylo potvrzeno 21. 3. 1925.
Od roku 1850 patřila obec Volovice do okresu Velvary, v letech 1869–1900 patřila do okresu
Slaný, v letech 1910–1921 do okresu Kralupy nad Vltavou. Obec Olovnice patřila v letech
1930–1950 do okresu Kralupy nad Vltavou, v letech 1951–2006 do okresu Kladno a konečně
od 1. ledna 2007 patří obec do okresu Mělník.

6

Strategický plán obce Olovnice

S historií obce jsou spojeny tři činnosti, které v dnešní době se v obci už dávno neprovozují,
a vzpomínka na ně se z paměti obyvatel již vytrácí. Ta první sahá až do středověku, kdy
především zásluhou Karla IV. se po celých středních Čechách rozšířilo pěstování vinné révy.
To se připomíná i na olovnických stráních. Definitivní konec jí udělala celoevropská epidemie
a jedinou jejich připomínkou zůstal i dnes ještě používaný název domu Vinopalna ve středu
obce, v němž je dnes po generální rekonstrukci provedené v posledních letech umístěn
obecní úřad, pošta a donedávna i obchod se smíšeným zbožím.
Jestliže si již dnes nikdo nedovede představit, že kdysi byla Olovnice obcí vinařskou, stejně
to platí i o skutečnosti, že kdysi byla i obcí hornickou. Nemáme tím na mysli to, že ojedinělí
olovničtí občané ještě za 2. světové války a pár let po ní byli jako havíři zaměstnáni na tehdy
již skomírajícím dole František v Otvovicích. Málo kdo však ví, že přímo na olovnickém
katastru byly v r. 1840 otevřeny dva doly - Eufrosie a Fastus. Pro nízkou kvalitu jejich uhlí
a malou mocnost slojí byla těžba však brzy zastavena.
Třetí výrobní aktivitou, která již patří minulosti, i když v tomto případě nedávné, zakončené
až po válce, bylo pivovarnictví a mlynářství.
Olovnický pivovar objemem své produkce sice patřil k těm malým, ale díky kvalitní vodě,
čerpané z lokality „V Loužku“ na sever od obce, si jeho pivo získalo uznání mezi klienty
v širokém okolí.

Olovnický mlýn proslul rovněž široko daleko, protože v dobách zásobovací tísně v těžkém
období 2. světové války tu načerno a riskantně získávalo vítané přilepšení mnoho obyvatel
místních i z mnoha obcí přilehlých, jak o tom svědčí děkovná pamětní deska nad vstupem
do mlýna. Jiná pamětní deska na mlýně připomíná, že se zde v roce 1863 narodil význačný
český lékař, první primář Vinohradské nemocnice a zakladatel Spolku českých lékařů MUDr.
Erazim Vlasák.
Významných rodáků má však obec víc:
Ferdinand Laub, houslový virtuos (nar. 19. 1. 1832 Praha, zem. 18. 3. 1875 Gries
u Bolzana). Laub náleží k nejpřednějším osobnostem českého houslového umění. Jako
fenomenální virtuos a pedagog působil zejména v Rusku. Vynikl hlavně jako interpret děl L.
van Beethovena. Jeho manželka však pocházela z Olovnice, kam Ferdinand Laub několikrát
přijel k delším pobytům. Velmi se spřátelil se zdejšími lidovými muzikanty, hrál několikrát
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na kůru kostela v Zeměchách a koncertoval v sále U primasů v Blevicích. V Olovnici ho
navštívil proslulý ruský klavírista a skladatel A. G. Rubinštejn.
Karel Kratina, kněz, teolog, středoškolský pedagog (nar. 1881, zem. 1945) byl
pedagogem náboženství na různých středních školách v Praze. Postupně dosáhl hodnosti
arcibiskupského notáře a konzistorního rady. Podporoval činnost muzea v Kralupech nad
Vltavou. Za svůj nekompromisní protinacistický postoj byl zatčen a popraven.
Josef Kratina, houslista a hudební pedagog, nar. 1862, zem. 1942 Absolvent pražské
konzervatoře. Působil v orchestru v Mariánských Lázních, člen orchestru Dvorní opery
a pedagog mistrovské školy v Drážďanech, kde působil 38 let.
MUDr. Erazim Vlasák (1863 –1904), první ředitel a primář všeobecné nemocnice okresů
královského vinohradského a žižkovského. Starosta Ústřední jednoty českých lékařů,
redaktor časopisu lékařů českých, spisovatel a publicista. Tyto skutečnosti připomíná
pamětní deska na budově mlýna.

1. 2 Kulturní a přírodní památky
V roce 1993 byla uprostřed vsi nově postavena kaplička a vysvěcena děkanem Řezaninou.
Jedná se o přesnou kopii kapličky ze 70. let 19. století, zbouranou při cvičných jízdách
sovětských vojsk. Zvon je rovněž nově odlitý v dílně Dytrychových v Brodku u Přerova.

Obnovená kaplička

Na břehu Knovízského potoka stojí nejcennější historická památka – první kamenný pomník
Josefa Jungmanna v Čechách z r. 1874, zhotovený sochařem Františkem Kdýrem
ze zdejšího pískovce. Nedaleko tohoto místa stojí „Pomník padlým“, postavený po 2. světové
válce k uctění památky padlých spoluobčanů.
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Mezi pamětihodnosti lze zařadit i zámeček s letopočtem 1743, kde je dnes mateřská školka,
původně patřící ke zrušenému pivovaru, a křížek z r. 1879.

1. 3 Geografie a klimatické podmínky
Slánsko je oblastí s mírně teplým, suchým klimatem s mírnou zimou a krátkým trváním
sněhové pokrývky. Klima je charakterizováno údaji:
• průměrná roční teplota se pohybuje okolo 8°C
• průměrný roční srážkový úhrn – činí méně než 500 mm, vzhledem k tomu, že území
severně od Prahy, leží ve srážkovém stínu Krušných hor a Českého středohoří a patří
k nejsušším oblastem v Čechách
• délka vegetačního období je udávána v délce 168 dnů
• teplotní a srážková maxima jsou zpravidla v červenci
• počet souvislých mrazivých dní v roce nepřesahuje 85
• střední počet dní v roce se souvislou sněhovou pokrývkou je 38 a má v posledních
desetiletích klesající tendenci
• větry vanou nejčastěji z jihozápadu, západu a severozápadu s průměrnou rychlostí
větru 4 – 5 m/s, v nárazech maxima do 15 m/s.

¨
Původní kaplička a křížek v kresbě akademického malíře B. Poláka
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2. OBYVATELSTVO
2. 1 Základní informace o obyvatelstvu obce
Většina obcí Kladenska a Slánska měla nejvyšší počet obyvatel v letech kolem první světové
války. Pak nastala stagnace a po druhé světové válce pokles. Podobně tomu bylo v obci
Olovnice. Maxima, kolem 800 obyvatel, dosáhla před první světovou válkou, již mezi válkami
začíná pokles, a ten velmi zrychlil po roce 1970 až pod hranici 400 trvale žijících obyvatel.
V posledních dvou desetiletích se počet obyvatel zvýšil zhruba na úroveň osmdesátých let.
Počet domů naopak stále mírně roste.
Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel a domů v obci Olovnice
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Zdroj: ČSÚ - SLBD 2011 (počet domů: v letech 1961-1980 uvádí jen trvale obydlené)

Věková struktura obyvatelstva v obci Olovnice
Obec má více lidí nad 65 let než osob do 15 let, a tedy nepříznivý index stáří. Výrazně hůř
vychází i v porovnání s okresem Mělník.
Tab. č. 2: Obyvatelstvo obce Olovnice podle věku
Počet trvale bydlících
obyvatel
k 31. 12. 2018

Počet obyvatel ve věku
0-14 let

15-64 let

65 a více let

Celkem
Muži

540
264

79
45

356
175

105
44

Ženy

276

34

181

61

Zdroj: ČSÚ – veřejná databáze 2020
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Tab. č. 3: Podíl obyvatel obce, okresu a kraje v produktivním věku
na celkovém počtu obyvatelstva k 31. 12. 2018 v %
věk
Předproduktivní (0-14 let)
Produktivní (15-64 let)
Poproduktivní (65 a více let)
celkem
Index stáří*/

Obec Olovnice
14,6
65,9
19,4
100,0
132,9

Okres Mělník
15,0
70,4
14,6
100,0
97,3

Středočeský kraj
15,6
69,7
14,7
100,0
94,8

*Poměr počtu obyvatel ve věku od 65 let proti počtu ve věku 0-14 let v %
Zdroj: ČSÚ – veřejná databáze 2020

2. 2 Pohyb obyvatelstva
Růst počtu obyvatel obce Olovnice táhne jednoznačně migrace, přirozený přírůstek je
v posledních deseti letech prakticky nulový.
Tab. č. 4: Pohyb obyvatelstva v obci Olovnice v období 2008-2018
rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

stav
k 1.1.

478
485
504
509
510
509
519
522
524
541
526

narození

zemřelí

7
5
2
6
5
5
6
6
3
6
3

8
3
3
7
4
3
4
3
1
11
2

přistěh.

vystěh.

14
25
11
6
12
15
21
12
22
17
26

přírůstek
přirozený

přírůstek
stěhov.

přírůstek
celkový

-1
2
-1
-1
1
2
2
3
2
-5
1

8
17
4
2
-2
8
1
-1
15
-10
13

7
19
3
1
-1
10
3
2
17
-15
14

6
8
7
4
14
7
20
13
7
27
13

stav
k 31.12

485
504
507
510
509
519
522
524
541
526
540

Zdroj: ČSÚ, veřejná databáze 2020

2. 3. Vzdělání
V obci Olovnice bylo podle sčítání v roce 2011 ve srovnání s okresním, krajským a
republikovým průměrem velmi málo lidí s vyšším vzděláním. To je jev obvyklý v menších
vsích, průměr zvyšují města a vyšší zastoupení mladších lidí.
Tab. č. 5: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatel ve věku od 15 let (v %)
Olovnice
Okres Mělník
Středoč. kraj
ČR

Bez vzd.
0,05
0,05
0,05
0,05

základní
24,8
17,8
16,9
17,4

vyučen
35,9
35,4
33,6
32,8

Mat. + VOŠ
28,0
30,6
32,2
30,9

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, dopočty v řádcích do 100 % - nezjištěno)

11

VŠ
5,8
8,8
11,2
12,4

Strategický plán obce Olovnice

Graf č. 3: Obyvatelstvo obce Olovnice starší 15 let
podle nejvyššího dokončeného vzdělání
maturita + VOŠ
116

VŠ 24

základní + bez
vzd. 105

vyučení, střední
bez maturity 149

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011

MŠ po rekonstrukci v roce 2017
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3. STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI
3. 1 Pracovní síly
Celkový podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva byl v roce 2011 v obci Olovnice v úrovni
mělnického okresu nebo Středočeského kraje. Údaj počtu nezaměstnaných je třeba brát jako
důsledek jiné metody (při sčítání lidu jsou hodnoceny „zastižené“ osoby, navíc ochota vyplnit
dotazník je právě u nezaměstnaných nízká.
Tab. č. 6: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (v % z celé populace)
Celkem
Obec Olovnice
okres Mělník
Středočeský kraj
Česká republika

zaměstnaní
nezaměstnaní
zaměstnanci zaměstnavatelé OSVČ
33,3
1,2
4,3
4,8
34,4
1,4
6,0
4,8
35,2
1,6
6,3
4,1
34,2
1,6
5,6
4,8

45,7
49,2
50,0
49,0

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, dopočty do procent ekonomicky aktivních celkem v řádcích nezjištěno

3. 2 Nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti je v obci Olovnice v současnosti velmi nízká, kolísá kolem 2,5 %,
podobně jako v celém Středočeském kraji.
Graf č. 3: Podíl nezaměstnaných osob v období 6/2019-12/2019 (v %)
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4. MÍSTNÍ EKONOMIKA
4. 1 Zemědělství
Zemědělská půda představuje 88 % plochy obce, v ní naprosto převažuje orná půda (84 %
celého katastru).
Lesy tvoří jen 3 % území, což je na Slánsko vcelku běžný jev, tomu odpovídá i velmi nízký
koeficient ekologické stability 0,09.
Tab. č. 7: Výměry zemědělské a nezemědělské půdy v obcí Olovnice (k 31. 12. 2018)
Druh
Celková výměra pozemku
Zemědělská půda
Zahrady
Louky
Chmelnice a vinice
Orná půda
Ovocné sady
Nezemědělská půda
Vodní plochy
Lesní půda
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

v ha
588
517
13
11
0
492
1
71
5
18
9
38

%
100
88
2
2
0
84
0
12
1
3
2
6

Zdroj: ČSÚ, 2020

4. 2 Podnikatelské subjekty v obci
Většina obyvatel je zaměstnána v nedalekých Kralupech, část v zemědělském podniku
Agrobos s.r.o., který hospodaří na většině zemědělské půdy v katastru obce. V obci je
několik podnikatelů ve stavebnictví, instalatérských pracích, v oboru elektro a dále
truhlářství, zámečnictví i kadeřnictví. Část obyvatel dojíždí za prací do Prahy.
V roce 2013 bylo registrováno v obci 126 podnikatelských subjektů. Zhruba polovina z nich
(62) vykazovala činnost.
Tab. č. 8: Přehled podnikatelských subjektů dle typu subjektu (k 31. 12. 2018)
Typ subjektu
Fyzické osoby dle živnost. zákona
Fyzické osoby dle jiného zákona
Zemědělští podnikatelé
Obchodní společnosti
Neuvedeno (právnické osoby)
Celkem

Počet celkem
103
1
2
10
10
126

Zdroj: ČSU, veřejná databáze 2020
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Se zjištěnou aktivitou
50
0
0
10
2
62
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Tabulka č. 9: Hospodářská činnost
– počet podnikatelských subjektů podle odvětví - k 31. 12. 2018
Odvětví
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel
Průmysl celkem
Ubytování, stravování a pohostinství
Stavebnictví
Zemědělství, lesnictví, rybolov
Profesní, vědecké a technické činnosti
Doprava a skladování
Vzdělávání
Informační a komunikační činnosti
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Činnost v oblasti nemovitostí
Veřejná správa, obrana a povinné sociální zabezpečení
Peněžnictví a pojišťovnictví
Ostatní činnosti + nezařazeno
Počet subjektů celkem

Celkem
23
22
13
12
8
7
7
5
3
3
1
1
1
16
126

Aktivních
12
14
6
7
3
3
4
3
3
1
0
1
0
3
62

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze 2020

4. 3 Rozpočet obce
Příjmy

Tab. č. 10: Příjmy obce Olovnice za roky 2017-2019 (zaokrouhleno v Kč)

Druh příjmu
Celkové příjmy
.- daň z příjmu FO ze závislé činnosti
.- daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti
.- daň z příjmů FO vybíraná srážkou
.- daň z příjmu PO (včetně daně za obce)
.- daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitosti
Poplatky za odpady od občanů
Správní poplatky
Daň z hazardu
Ostatní poplatky (psi, užívání veř. prostor aj.)
Daňové příjmy celkem
Komunální služby a územní rozvoj
Bytové hospodářství
Příjmy z odpadů (recyklace)
Investiční dary + další příjmy z kultury
Ost. nedaň. příjmy (pitná voda, dětský tábor aj.)
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery (Středočeský kraj, MMR aj.)

2017
10 852 470
1 364 036
88 422
129 842
1 532 135
2 850 138
589 639
269 525
5 600
109 077
23 306
6 961 720
209 898
401 504
83 402
3 500
93 903
792 207
48 498
3 050 045

2018
8 521 845
1 451 820
136 366
144 260
1 452 954
3 263 906
592 208
263 700
5 160
51 484
22 807
7 384 665
188 840
376 308
75 263
10 000
111 332
761 743
16 555
015 982

Zdroj: web obce, závěrečný účet obce za roky 2017, 2018, 2019
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2019
11 039 183
1 793 146
49 410
166 774
1 669 474
3 493 879
573 142
269 100
6 200
41 931
19 230
8 082 286
191 992
452 929
93 922
81 500
85 346
905 689
15 290
2 035 918

Strategický plán obce Olovnice

Výdaje

Tab. č. 11: Výdaje obce Olovnice v letech 2017-2019 (zaokrouhleno v Kč)

Druh výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
z toho:
- silnice + dopravní obslužnost
- odvádění a čištění odpadních vod
- zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
- předškolní vzdělávání + ZŠ
- ochrana památek
- kultura, církev, rozhlas, knihovna
- tělovýchova + mládež
- bytové hospodářství
- veřejné osvětlení
- územní plánování
- komunální služby a územní rozvoj jinde nezař.
- nakládání s odpady
- péče o vzhled obce a krajiny
- požární ochrana
- zastupitelstva obcí
- volby
- regionální a místní správa
- finanční operace a vypořádání z minulých let
- převody vlastním fondům

2017
8 930 571
1 185 879
10 116 450

2018
7 650 750
5 712 242
13 362 992

2019
8 133 557
2 222 734
10 356 291

2 238 278
58 724
10 580
451 036
0
254 426
152 453
494 544
145 285
166 980
414 557
471 926
688 485
15 000
828 996
21 036
1 412 314
193 300
2 098 530

1 190 467
13 499
10 660
722 412
30 450
247 458
548 474
66 936
318 696
239 580
4 382 053
535 162
763 733
15 000
1 076 507
38 658
2 426 007
180 142
557 100

798 655
0
0
403 579
0
334 550
322 032
651 937
196 244
24 200
399 321
728 667
1 733 168
15 000
1 169 049
18 901
2 003 939
167 049
1 390 000

Zdroj: web obce, závěrečný účet obce za roky 2017, 2018, 2019

Graf č. 5: Vývoj investičních a provozních výdajů v letech 2017 - 2019 (tis. Kč)
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Zdroj: OÚ 2020
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Tab. č. 12: Rozpočtový výhled na roky 2020-2022

Zdroj: OÚ, prosinec 2018
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5. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ
Domovní fond dle SLDB 2011 tvořilo 209 domů, z nichž asi pětina není trvale obydlených.
Vysoký počet domů slouží sezónně k rekreaci.
Domy jsou většinou v soukromém vlastnictví, jedná se v naprosté většině o rodinné domky,
zbytek jsou bytové domy“.
Tab. č. 13: Základní údaje o domovním fondu v obci v roce 2011
Počet
209
168
150
4
0
8

Členění
Domy celkem
Trvale obydlené domy celkem
Domy ve vlastnictví soukromých osob
Domy ve vlastnictví obce nebo státu
Bytová družstva
Kombinace vlastníků
Zdroj: ČSÚ - SLDB 2011 (u zbylých obydlených domů nezjištěno)

Domovní fond je velmi starý, 100 ze 168 obydlených domů bylo postaveno před rokem 1970,
asi šestina domů je nejméně stoletých.
Graf č. 6: Počet obydlených domů podle doby výstavby
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Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011
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Obydlených bytů je v Olovnici podle posledního sčítání 184. Naprostá většina je v rodinných
domech.
Tab. č. 14: Obydlené byty podle vlastnictví
Celkem
Ve vlastním domě
Byt v os. vlastnictví
Nájemní byt
Družstevní byt

Celkem
184
141
4
10
0

Rodinné domy
173
141
0
6
0

Bytové domy Ostatní budovy
6
5
0
0
4
0
2
2
0
0

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011

Byty jsou většinou s vyšším počtem místností, dvě třetiny bytů mají čtyři místnosti nebo větší
počet.
Tab. č. 15: Byty podle počtu místností
Celkem
1
2
3
4
5 a více

Celkem
184
2
16
44
55
52

Rodinné domy
173
2
16
42
51
50

Bytové domy Ostatní budovy
6
5
0
0
0
0
1
1
3
1
2
0

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, dopočty - nezjištěno
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6. ÚZEMNÍ PLÁN A ROZVOJ OBCE
Obec Olovnice má platnou územně plánovací dokumentaci Územní plán obce Olovnice,
která nabyla účinnosti 1. ledna 1998. Zhotovitelem byla firma KOLPRON Praha, s.r.o.,
Sluneční náměstí 2561/3, Praha 5.
V roce 2005 byla zastupitelstvem schválena změna č. 1 územního plánu.
V současnosti je zpracován návrh nového územního plánu. Zpracovatelem je KA*KA
projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice nad Jizerou.
V části Základní koncepce rozvoje území zpracovatelé uvádějí:
Rozvoj obce bude vycházet ze stávajícího stavu a bude ho dále doplňovat. K zásadním
přestavbám a změnám ve využití a fungování obce nedochází. Tento požadavek vychází z
vyhovujícího stávajícího stavu území, kde nebyly identifikovány žádné závažné střety ve
využití území. Současně je kladen důraz na to, aby nedocházelo k další zbytečným záborům
nezastavěného území. Proto byl formulován požadavek na přednostní rozvoj v rámci
stávajících ploch s rozdílným způsobem využití.
Důraz je v Územním plánu kladen zejména na udržitelný rozvoj území. V tomto smyslu je
kladen i požadavek ve druhém odstavci této podkapitoly. Požadavek je obecný a vztahuje se
na všechny změny v území. Každá změna jej musí respektovat. Pokud by záměr sice
odpovídal podmínkám využití dané plochy, případně i dalším požadavkům tohoto územního
plánu, ale byl v rozporu se zásadami zachování udržitelného rozvoje, nelze jej povolit.
Základní směr rozvoje je stanoven ve třetím odstavci. Vzhledem ke stávajícímu, převážně
obytnému charakteru sídla, je preferován další rozvoj bydlení. Tím by mělo být zajištěno
zachování příznivého obytného prostředí. S rozvojem bydlení by měla být posilována i
infrastruktura obce. Vymezení nových zastavitelných ploch i další výstavba v zastavěném
území by tak měli mít pozitivní vliv i na stávající výstavbu právě prostřednictvím posilování
veřejné infrastruktury obce. Nárůstem počtu obyvatel v obci dojde ke zvětšení ekonomické
základny, čímž se obec stane atraktivnější pro provozovatele zejména komerčního
občanského vybavení. Současně je požadováno zvyšování ekologické stability krajiny, k
němuž by měly vést veškeré změny v krajině, s výjimkou nezbytných staveb a využití, např.
infrastrukturních staveb.
Územní rozvoj jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití by měl rovněž směřovat ke
zlepšení obytného prostředí, rekreačních a přírodních kvalit obce a k posilování ekonomické
základny, aby tak posílil základní směřování rozvoje obce.
V části Urbanistická koncepce stanoví:
Urbanistické uspořádání sídla vychází z minulého vývoje. V obci Olovnice se jako
převládající využití ustálilo bydlení v rodinných domech, doplňované dalšími nezbytnými
funkcemi. Ty zajišťují komfort bydlení i možnosti další realizace obyvatel obce, případně
jejích návštěvníků. Bydlení jako základní kostra urbanistické koncepce zůstává Územním
plánem zachováno a rozvíjeno i do budoucna.
Urbanizované území v obci Olovnice představuje významně menšinovou část správního
území obce. Převažuje území nezastavěné. Z hlediska platné legislativy se urbanizace
nezastavěného území může odehrávat pouze na vymezených zastavitelných plochách nebo
na základě zvláštních právních předpisů, konkrétně § 18 odst. 5 Stavebního zákona.
Urbanistická koncepce však stanoví, že umisťování staveb a zařízení v krajině je možné
pouze v případech zcela nezbytných. Tím je chráněno nezastavěné území jako jedna z
výrazných hodnot území. Primárně by stavby a zařízení měly být umisťovány v zastavěném
území a na zastavitelných plochách, pokud to jejich charakter umožňuje.
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Výkres koncepce veřejné infrastruktury v návrhu územního plánu

Vysvětlivky:
šedě je vyznačeno zastavěné území,
růžově zastavitelné plochy,
modře plochy přestavby
zeleně plochy změn v krajině
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7.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Obec Olovnice má kompletní základní technickou infrastrukturu.
Tab. č. 16: Technická vybavenost obce
Vybavenost:
Veřejný vodovod
Kanalizace s napojením na ČOV
Plynofikace obce
Skládka komunálního odpadu
Sběrný dvůr
Kontejnery na separovaný odpad

Výskyt
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Zdroj: ČSÚ

7. 1 Voda
Území obce Olovnice náleží do povodí Vltavy. Vody jsou z katastru obce odváděny směrem
do Knovízského potoku.
Celá obec je napojena na veřejný vodovod, Zhotovitelem byla firma POHL CZ, a.s.
Návrh nového územního plánu předpokládá, že i do budoucna bude obec zásobena pitnou
vodou ze skupinového vodovodu „Slanovod“, a to s výjimkou staveb v zastavěných územích
nesouvisejících územně se sídlem Olovnice. Izolovaná zastavěná území mohou být
zásobeny individuálně, pokud by napojení na skupinový vodovod vyvolalo investiční náklady
neúměrné plánované výstavbě.
Požární voda pro Olovnici bude zajišťována z vodní nádrže v centru sídla, případně z
individuálních nádrží vybudovaných za tímto účelem nebo dalších dostupných zdrojů.

7. 2 Kanalizace
Kanalizace byla dokončena v roce 2009. Zhotovitelem byla firma POHL CZ, a.s., která na
svých webových stránkách tuto akci uvádí mezi referenčními stavbami:
Kapacita ČOV (1300 EO) by měla podle návrhu nového územního plánu postačovat i do
budoucna.
Splaškové vody budou odváděny oddílnou splaškovou kanalizací na čistírnu odpadních vod
v Olovnici, a to s výjimkou staveb v zastavěných územích nesouvisející územně se sídlem
Olovnice. Izolovaná zastavěná území mohou být odkanalizována individuálně, pokud by
napojení na splaškovou kanalizaci vyvolalo investiční náklady neúměrné plánované
výstavbě.

7. 3

Plyn

Plynofikace obce byla provedena v letech 1998-1999. K tomu účelu vzniklo v roce 1996
zájmové sdružení obcí KAMENNÝ MOST-NEUMĚŘICE-OLOVNICE. IČO: 62979787.
Projekt byl financován z netypického zdroje (grantový program Ford Motor Company na
obnovu životního prostředí.
Celková délka vybudované plynovodní soustavy pro obce Kamenný Most, Neuměřice a
Olovnice je 17 003,2 m včetně hlavního uzávěru plynu za cenu 14 912 182 Kč.

23

Strategický plán obce Olovnice

7. 4

Elektřina

Zásobování elektrickou energií je zajištěno přívodem vysokého napětí. Přes území obce
prochází od jihozápadu k severovýchodu dvojité distribuční vedení 22 kV, z něj pak
paprskovitě odbočují větve zakončené transformačními stanicemi 22/0,4 kV (6 na území
obce).
Návrh územního plánu hodnotí zásobování elektrickou energií jako bezproblémové, připouští
pouze potřebu posílení některých trafostanic.

Z výstavby ČOV Olovnice (zdroj: POHL CZ, a.s.)
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8. DOPRAVA
8. 1 Silnice a místní komunikace
Silnice
Obcí Olovnice prochází silnice III/24019 (Zeměchy – Olovnice – Knovíz), která se za obcí
Zeměchy připojuje na silnici II/240 (Praha – Horoměřice - Kralupy nad Vltavou – Velvary –
Roudnice nad Labem). Silnice II/240 (Praha – Horoměřice - Kralupy nad Vltavou – Velvary –
Roudnice nad Labem) prochází okrajem území obce Olovnice.
Dále obcí prochází silnice III/24022 (Slatina – Olovnice – Lešany), která se také připojuje na
silnici II/240 (Praha – Horoměřice - Kralupy nad Vltavou – Velvary – Roudnice nad Labem).
Přes tyto a navazující silnice jsou dostupná větší centra, zejména obec s rozšířenou
působností Kralupy nad Vltavou (dojezdová vzdálenost do centra 6 km), město Slaný (14
km), a Praha (29 km). Ve vzdálenosti necelých 13 km od Olovnice se nachází exit 18 dálnice
D8 a exit 9 dálnice D7.

Okolí obce Olovnice (silnou čarou vymezeny hranice působnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s)

Místní komunikace a možnost parkování
Místní komunikace mají většinou zpevněný povrch, vedou k jednotlivým částem obce a
slouží jen pro místní potřebu. Návrh nového územního plánu připouští výstavbu sedmi
nových místních a účelových komunikací, většinou k nových rozvojovým plochám nebo
plochám přestavby.
Parkování je při okrajích místních komunikací. Návrh územního plánu předpokládá, že
rezidentní doprava v klidu bude probíhat výhradně na vlastním pozemku. Parkoviště budou
zřizována v rámci přípustného využití některých ploch s rozdílným způsobem využití.
Cyklistická a pěší doprava
Katastrální územím Olovnice prochází cyklotrasa Kralupy nad Vltavou – Zeměchy – Olovnice
– Neuměřice – Kamenný Most. Územní plán počítá s jejím zachováním a obnovou.
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8. 2 Veřejná doprava
Autobusová doprava
Obec je zapojena do systému integrované dopravy ROPID.
Železniční doprava
Obcí prochází trať č. 110 Most – Louny – Slaný – Kralupy nad Vltavou. V katastru obce je
také železniční zastávka na trati Kralupy n. Vlt. – Velvary (Olovnice zastávka).
Budova zastávky na trati č. 110 byla v posledních letech výrazně opravena, zastávka je
výhybnou vlaků na jednokolejné trati.

Nádraží v Olovnici, ještě před výměnou střechy a verandy

8. 3 Ostatní doprava
Nejbližší mezinárodní letiště je v Praze-Ruzyni.
Obcí neprotéká žádný vodní tok využitelný pro vodní dopravu.
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9. VYBAVENOST A SLUŽBY
Návrh územního plánu charakterizuje obec z hlediska občanské vybavenosti jako
nadprůměrnou. Nachází se zde obchod, dvě pohostinská zařízení, mateřská škola, ,rozsáhlé
sportoviště, malá zoologická zahrada. Za vyšší vybaveností, zejména lékařskou péčí a
vzděláním, je nutné dojíždět do vyšších center osídlení, která jsou však velmi dobře
dostupná a kvalitně vybavená.
Do školy jezdí děti do Slatiny, případně do Zvoleněvsi nebo do Kralup nad Vltavou,
zdravotnická zařízení jsou většinou v Kralupech.
Tab. č. 17: Občanská vybavenost obce
Výskyt (nejbližší místo)

Vybavenost:

Ano

Pošta
Zdravotnické zařízení
Policie ČR

Ne (Kralupy nad Vltavou)

Obecní policie

Ne
Ne (Slatina, Zvoleněves,
Kralupy nad Vltavou)
Ano
Ne

Ne

Základní škola
Mateřská škola
Obecní knihovna

Ne (Zeměchy)

Hřbitov
Zdroj: ČSÚ, OÚ

9. 1 Školství
Základní škola v Olovnici nikdy nebyla, obec byla přifařena k sousední obci Zeměchy, kde
byla i škola a hřbitov.
V současnosti jezdí děti do školy ve Slatině (doprava autobusem), další základní školy jsou
pak ve Zvoleněvsi nebo v Kralupech nad Vltavou
Mateřská škola
Jedná se o jednotřídní MŠ, věkově smíšenou. Disponuje školní zahradou v klidné části obce,
která je vybavena dřevěnými hracími prvky. Prostor a vybavení MŠ je na velmi dobré úrovni.
Kontaktní telefon: 315 784 026, paní ředitelka Mgr. Agáta Rusiňáková
Provoz: denní od 6:30 hod. do 16:30 hod.
Školné: Kč 500,- Kč
Stravné: Kč 35,- Kč celodenní stravné (svačina, oběd, svačina)
Mateřská škola preferuje projekt rodinné školy (prostředí přátelské a přívětivé k dětem)
a zdravý životní styl. Výchova a vzdělávání žáků probíhá dle předškolního vzdělávacího
programu "Poznáváme svět".
Kapacita MŠ je 28 dětí, věk 3-6 let (výjimečně 7 let)..
MŠ pravidelně navštěvuje divadla a spolupracuje se ZŠ Slatina a MŠ Slatina (návštěvy,
společné výlety), pravidelně pořádá vánoční program pro rodiče, Mikulášskou nadílku aj.
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V průběhu roku se v MŠ pořádají zábavná odpoledne či dopoledne pro rodiče s dětmi,
výtvarné dílny apod., (karneval, pečení vánočního cukroví, apod.) s tematicky zaměřenými
hrami a soutěžemi rodinných týmů. Tyto akce jsou pořádány pouze v případě zájmu a aktivní
spolupráce s rodiči.

9. 2 Lékařská péče a sociální péče
Nejbližší a nejdostupnější jsou lékařská zařízení v Kralupech nad Vltavou. Nejbližší
nemocnice je ve Slaném.

9. 3 Sport a kultura
Ke sportovnímu vyžití občanů slouží velmi pěkný sportovní areál s klubovnou a šatnami
a také bytovkou pro správce areálu i dvě nedávno vybudované cyklostezky hojně využívané
našimi občany i cyklisty regionu.
V červenci r. 2008 bylo zásluhou Občanského sdružení „Olovnice dětem“ vybudováno
dětské hřiště se skejtovou dráhou.
TJ Sokol Olovnice
Jediným aktivním sportovním odvětvím je kopaná, která má v obci dlouholetou tradici. Fotbal
se v Olovnici organizovaně hraje již déle než 80 let (klub byl založen v roce 1932, od roku
1934 se účastní soutěží).
A-tým hraje v současnosti IV. B třídu. Kromě A-týmu funguje také tým dorostu a tým žáků.
Fotbalový klub je jako právní forma zapsaným spolkem.

V obci se pořádají různé kulturní a společenské akce, jako jsou staročeské máje, dětský den,
vítání občánků, loučení s létem, rozsvěcení vánočního stromku apod.
V obci má pobočku Český svaz chovatelů (pořádají se zde tradiční výstavy) a působí tu také
myslivecký spolek.
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Staročeské máje 2019

Dětský den na hřišti 2019
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
10. 1 Ochrana krajiny
Návrh územního plánu charakterizuje obec takto:
Sídlo Olovnice vzniklo podél toku Knovízského potoka v relativně mírné terénní depresi jeho
údolí. Výstavba pokračuje na mírných svazích údolí až k ploché tabuli severně od sídla. Ta je
téměř nečleněná jak morfologicky, tak ekologicky. Jedná se o rozlehlou agrocenózu, v níž se
uplatňují jako bariéry liniové stavby dopravní infrastruktury. Nadmořská výška této tabule se
pohybuje zhruba mezi 220 m n. m. na jihu u sídla po 270 m n. m. na severním okraji
správního území obce. Nejnižší bod údolní nivy, podél které se rozkládá sídlo, je pak v
nadmořské výšce zhruba 188 m n. m. Z hlediska krajinných struktur tak území obce
navazuje na rozsáhlé agrocenózy v okolí města Velvary s vysokými bonitami půd. Z těchto
širších územních vazeb bylo vycházeno zejména při tvorbě koncepce uspořádání krajiny.
Mezi cílovými charakteristikami krajiny tak nadále převládá produkční charakter většiny
území obce doplňovaný ekologicky hodnotnými prvky.
Koncepce uspořádání krajiny je založena na čtyřech základních principech:
 posílení ekologické stability území;
 podpoření přirozené retence vody v krajině;
 omezení eroze půdy;
 zajištění dostatečné prostupnosti krajiny.
Ekologická stabilita v území je díky nízkému zastoupení ekologicky stabilních ploch (NL, NK,
NZt) na velmi špatné úrovni. Hodnota koeficientu ekologické stability (KES = 0,09) svědčí o
značném narušení přírodních struktur.
Návrh územního plánu předpokládá výsadbu liniové zeleně, protierozní opatření, výstavbu
nových místních komunikací ke zlepšení prostupnosti krajiny a zachování územních systémů
ekologické stability, v souladu s návrhem ORP Kralupy nad Vltavou.

10. 2 Odpady
V obci je zajištěn odvoz a likvidace domovního odpadu odbornou firmou. OZV stanovila
kapitační poplatek 500 korun na osobu a rok.
V obci jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Obec má smlouvu s firmou EKO-KOM,
a.s., o zpětném odběru tříděného odpadu a jeho využití.
Veškeré svozy odpadu (komunálního, tříděného, nebezpečného a velkoobjemového)
zajišťuje firma FCC Česká republika, s.r.o.
Návrh územního plánu vymezil plochu pro případnou výstavbu sběrného dvora a
kompostárny.

10. 3 Ovzduší a hluk
Dle Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO I) nejsou na území obce Olovnice
provozovány žádné velké zdroje znečišťování ovzduší.
Problém s hlukem z dopravy je poměrně nevýznamný.
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11. MÍSTNÍ SPRÁVA
Základní legislativní normou, kterou se ve své činnosti řídí obec, je zákon č. 128/2000 Sb. ve
zněních pozdějších předpisů (zákon o obcích). Obec Olovnice spravuje své záležitosti
samostatně a zároveň vykonává státní správu v rozsahu tzv. přenesené působnosti.
Nejvyšším a zároveň výkonným orgánem samosprávy je zastupitelstvo obce volené na čtyři
roky. V současném volebním období má sedm členů. Zastupitelstvo obce Olovnice pracuje
v čele se starostou obce a místostarostou.
V posledních komunálních volbách v říjnu 2018 kandidovalo bylo zvoleno 7 zastupitelů
(kandidovali jako jednotlivci).

Obecní úřad v obci Olovnice

Adresa úřadu
Obecní úřad Olovnice
U Rybníka 45
273 26 Olovnice
tel.: 315 784 021
e-mail: obec@olovnice.cz
starosta: Ing. Zdeněk Kinter, mobil 725 444 737
místostarosta: Jaroslav Tláskal, mobil 606 762 664
Úřední hodiny:
Pondělí
08.00-11.00
Středa
08.00-11.00

14.00-17.00
14.00-17.00

Internetové stránky obce: www.olovnice.cz
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Podpisem starosty deklarovala obec Olovnice v roce 2007 souhlas s naplňováním
Strategického plánu LEADER, na jehož základě Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o. (nyní
o.p.s.) byly v období 2007-2013 příjemcem podpory z evropského dotačního titulu Program
rozvoje venkova/LEADER, a všechny obce, neziskové organizace a podnikatelé z území,
které toto sdružení spravuje, mohou být žadateli o podporu z tohoto programu.
Obec Olovnice však nepodala žádnou žádost o dotaci.
Obec vyslovila souhlas s územním začleněním katastru obce do územní působnosti
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. i na období 2014-2020, aby mohla čerpat prostředky
z výzev, které místní akční skupina vyhlašuje.

Území působnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s. (rok 2020)
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12. SHRNUTÍ
12. 1 Analytická východiska pro SWOT analýzu
Hlavní charakteristiky obce
♣ Obec Olovnice spadá do působnosti obce s rozšířenou působností Kralupy nad
Vltavou (od roku 2007), leží při Knovízském potoce.
♣ Území obce má rozlohu 588 hektarů, je tvořena jedním katastrálním územím.
V současnosti žije v obci přibližně 540 obyvatel.
♣ Obec má základní technickou infrastrukturu, relativně dobrou občanskou vybavenost
a zachovalé životní prostředí.
♣ Ve fázi návrhu je zpracování nového územního plánu, původní byl z roku 1998.
Ekonomický profil, lidský potenciál a trh práce
♣ Počet obyvatel obce dosáhl před první světovou válkou 800, mezi válkami až do
zhruba roku 1970 se udržoval nad 600 obyvateli. Následoval pokles až pod 400
obyvatel (sčítání 1991), od té doby populace obce opět roste a překročila již hranici
500 lidí.
♣ Obec má přes tento růst nepříznivou věkovou i vzdělanostní strukturu.
♣ Nízká (i když kolísavá) je naopak nezaměstnanost, zejména v posledním zjišťovaném
období (jaro 2015).
♣ V obci jsou trvale obydleny asi dvě třetiny domů, část zbylých je využívána k rekreaci.
Domovní fond je většinou starý, dvě třetiny obydlených domů jsou starší 50 let.
Školství, sociální a zdravotní péče
♣ Obec má vlastní mateřskou školu s velmi dobrým zázemím, do základní školy jezdí
děti většinou do Slatiny (1.-4. ročník), dál pak do základních škol v Kralupech nad
Vltavou.
♣ V obci je pošta, hospoda, základní obchody. Další občanskou vybavenost má město
Kralupy nad Vltavou.
Kultura a sport
♣ V obci funguje fotbalový klub (TJ Sokol Olovnice), který má tým mužů (IV.B třída),
dorostu a žáků a dobré fotbalové hřiště..
♣ V obci je také hřiště pro děti, skejtová dráha.
♣ Pořádají se tradiční oslavy dětského dne, pálení čarodějnic, Staročeské máje.
♣ Obcí vedou dvě cyklostezky.
Technická vybavenost území a doprava
♣ Obec má kompletní základní technickou infrastrukturu.
♣ Plynofikace byla dokončena již před rokem 2000, v poměrně nedávné době (2009)
byla provedena výstavba vodovodu a kanalizace včetně vlastní čistírny odpadních
vod pro 1300 EO.
♣ Dopravu do sousedních obcí zajišťuje poměrně dobrá síť komunikací.
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♣ V pracovní dny má obec dobré spojení autobusy (v rámci systému ROPID),
celotýdenně vlaky (stanice na trati Kralupy nad Vltavou – Slaný – Most a zastávka
Olovnice na lokální trati Kralupy nad Vltavou – Velvary).
Životní prostředí
♣ V obci nejsou žádné větší zdroje znečištění.
♣ Problémem celé oblasti je velmi malý podíl lesů (v Olovnici jen 3 % katastru), nízký je
také koeficient ekologické stability 0,09.
♣ Dobře funguje svoz komunálního odpadu i třídění základních složek domovního
odpadu.

Rybník v obci, pohled od bývalého pivovaru
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12. 2 SWOT analýza
Silné stránky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slabé stránky
•

Kompletní a poměrně nová technická
infrastruktura (vodovod, kanalizace +
ČOV, plyn)
Obec má ve fázi návrhu zpracovaný nový
územní plán
Růst počtu obyvatel v posledních deseti
letech
Nízká nezaměstnanost
Dobrá dopravní dostupnost
Vlastní mateřská škola
Vlastní ČOV
Fungující svoz odpadu i třídění
Pošta přímo v obci,
Dobré zázemí pro fotbalový klub

•
•
•
•
•
•
•
•

Příležitosti
•
•
•
•
•
•
•

Poměrně nevýhodná věková a
vzdělanostní struktura obyvatelstva
Většina „vyšší“ občanské vybavenosti
v Kralupech nad Vltavou
Nedobrý stav místních komunikací
Krátká otevírací doba pošty
Dosti starý domovní fond
Chybí multifunkční hřiště
Nelogická „spádovost“ Policie ČR
(Zlonice)
Část území je vystavena erozi, část
území v záplavovém pásmu Knovízského
potoka
Kromě fotbalového klubu a chovatelů
nejsou aktivní další spolky.

Rizika/hrozby
•

Přírůstek dalších obyvatel, výstavba
nových bytů či rekonstrukce starých
Zlepšení věkové a hlavně vzdělanostní
struktury obyvatelstva
Využití dotací z českých či evropských
fondů
Zlepšení stavu místních komunikací a
chodníků
Rekultivace skládky
Realizace protierozních a
protipovodňových opatření
Zateplení bytových domů v majetku obce

•
•
•
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Výstavba a provoz nového letiště
Vodochody
Omezování veřejné autobusové nebo
vlakové dopravy
Zhoršování přístupových komunikací i
komunikací v obci
Zrušení pobočky pošty
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STRATEGICKÁ ČÁST
13. STRATEGICKÁ VIZE A PROBLÉMOVÉ OKRUHY
13. 2 Strategická vize
Obec Olovnice bude v horizontu deseti let spokojenou venkovskou obcí v příjemném
prostředí, s dobře fungující infrastrukturou, dostupnou občanskou vybaveností a
bohatým kulturním a společenským životem.

13. 2 Prioritní problémové okruhy
♣
♣
♣
♣

Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura
Občanská vybavenost
Životní prostředí
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14.

PROJEKTOVÉ KARTY

Projektová karta č. 01
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce místní komunikace č. 10c v ulici V Zahradách
Obec Olovnice
Starosta obce
Dopravní infrastruktura
Demontáž stávajících panelů a betonových dlaždic z původního chodníku,
vytěžení potřebné zeminy, instalace elektrických kabelů ČEZu do výkopu
včetně kabeláže na VO, pokládka patřičných vrstev štěrkového lože a instalace
asfaltového povrchu v ulici V Zahradách včetně parkovacích stání
Investiční záměr

ANO

Projektová dokumentace

ANO

Doklady dle staveb. zákona

Vyřizuje se

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Částečně v majetku obce a částečně v majetku
soukromých vlastníků

Celkové náklady

4 000 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2024 ÷ 2026

Možnost získat
podporu
z dotací

FOV Středočeského kraje
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR
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Projektová karta č. 02
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce místní komunikace č. 11c v ulici V Zahradách
Obec Olovnice
Starosta obce
Dopravní infrastruktura
Demontáž stávajících panelů a betonových dlaždic z původního chodníku,
vytěžení potřebné zeminy, instalace elektrických kabelů ČEZu do výkopu
včetně kabeláže na VO, pokládka patřičných vrstev štěrkového lože a instalace
asfaltového povrchu v ulici V Zahradách včetně parkovacích stání
Investiční záměr

ANO

Projektová dokumentace

ANO

Doklady dle staveb. zákona

Vyřizuje se

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Částečně v majetku obce a částečně v majetku
soukromých vlastníků

Celkové náklady

4 500 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2023 ÷ 2025

Možnost získat
podporu
z dotací

FOV Středočeského kraje
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR
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Projektová karta č. 03
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce místní komunikace č. 6c a č. 7c v ulici U Hřiště
Obec Olovnice
Starosta obce
Dopravní infrastruktura
Demontáž stávajících panelů, vytěžení potřebné zeminy, instalace elektrických
kabelů ČEZu do výkopu včetně kabeláže na VO, pokládka patřičných vrstev
štěrkového lože a instalace asfaltového povrchu v ulici U Hřiště včetně
parkovacích stání
Investiční záměr

ANO

Projektová dokumentace

ANO

Doklady dle staveb. zákona

ANO

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce

Celkové náklady

5 100 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2022 ÷ 2024

Možnost získat
podporu
z dotací

FOV Středočeského kraje
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR
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Projektová karta č. 04
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce místní komunikace č. 9c v ulici Brčkov
Obec Olovnice
Starosta obce
Dopravní infrastruktura
Demontáž stávajících panelů a betonových dlaždic z původního chodníku,
vytěžení potřebné zeminy, instalace elektrických kabelů ČEZu do výkopu
včetně kabeláže na VO, pokládka patřičných vrstev štěrkového lože a instalace
asfaltového povrchu v ulici Brčkov včetně parkovacích stání
Investiční záměr

ANO

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

NE

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce

Celkové náklady

9 000 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2026 ÷ 2028

Možnost získat
podporu
z dotací

FOV Středočeského kraje
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR
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Projektová karta č. 05
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce místní komunikace č. 2c, č. 3c a č. 4c v ulici Za Kovárnou
Obec Olovnice
Starosta obce
Dopravní infrastruktura
-

Vyfrézování stávajícího asfaltového povrchu a položení nové asfaltové vrstvy

Investiční záměr

NE

Projektová dokumentace

NE (nevyžaduje se)

Doklady dle staveb. zákona

NE (nevyžaduje se)

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce

Celkové náklady

2 500 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2023 ÷ 2024

Možnost získat
podporu
z dotací

FOV Středočeského kraje
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR

41

Strategický plán obce Olovnice

Projektová karta č. 06
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce místní komunikace č. 12c v ulici Jungmannova
Obec Olovnice
Starosta obce
Dopravní infrastruktura
-

Vyfrézování stávajícího asfaltového povrchu a položení nové asfaltové vrstvy

Investiční záměr

NE

Projektová dokumentace

NE (nevyžaduje se)

Doklady dle staveb. zákona

NE (nevyžaduje se)

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce

Celkové náklady

2 400 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2024 ÷ 2025

Možnost získat
podporu
z dotací

FOV Středočeského kraje
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR
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Strategický plán obce Olovnice

Projektová karta č. 07
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Výstavba nových chodníků
Obec Olovnice
Starosta obce
Dopravní infrastruktura
-

Výstavba nových chodníků v ulici Kralupská a Kladenská

Investiční záměr

ANO

Projektová dokumentace

ANO

Doklady dle staveb. zákona

Vyřizuje se

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku KSÚS (budoucí převod pozemků na
obec)

Celkové náklady

3 500 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2025 ÷ 2028

Možnost získat
podporu
z dotací

IROP
SFDI
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Strategický plán obce Olovnice

Projektová karta č. 08
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce chodníku č. 15ch v ulici Velvarská
Obec Olovnice
Starosta obce
Dopravní infrastruktura
-

Rekonstrukce stávajícího chodníku v ulici Velvarská

Investiční záměr

ANO

Projektová dokumentace

ANO

Doklady dle staveb. zákona

NE (nevyžaduje se)

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce

Celkové náklady

1 000 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2022

Možnost získat
podporu
z dotací

SFDI
FOV Středočeského kraje
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Strategický plán obce Olovnice

Projektová karta č. 09
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce chodníků č. 4ch, č. 5ch, č. 6ch, č. 9ch a č. 10ch v ulici Za
Kovárnou a Kladenská
Obec Olovnice
Starosta obce
Dopravní infrastruktura
-

Rekonstrukce stávajících chodníků v ulici Za Kovárnou a Kladenská

Investiční záměr

NE

Projektová dokumentace

NE (nevyžaduje se)

Doklady dle staveb. zákona

NE (nevyžaduje se)

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce

Celkové náklady

2 150 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2024 ÷ 2028

Možnost získat
podporu
z dotací

SFDI
IROP
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Strategický plán obce Olovnice

Projektová karta č. 10
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce schodů č. 2s a č. 3s v ulici Kralupská
Obec Olovnice
Starosta obce
Dopravní infrastruktura
-

Rekonstrukce stávajících schodů v ulici Brčkov - Kralupská a Kralupská – V
Zahradách

Investiční záměr

NE

Projektová dokumentace

NE (nevyžaduje se)

Doklady dle staveb. zákona

NE (nevyžaduje se)

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce

Celkové náklady

1 700 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2025 ÷ 2027

Možnost získat
podporu
z dotací

PRV
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Strategický plán obce Olovnice

Projektová karta č. 11
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Oprava části cesty a odstavného plochy u MŠ
Obec Olovnice
Starosta obce
Dopravní infrastruktura
-

Oprava povrchu části cesty a odstavné plochy u MŠ Olovnice

Investiční záměr

NE

Projektová dokumentace

NE (nevyžaduje se)

Doklady dle staveb. zákona

NE (nevyžaduje se)

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce

Celkové náklady

300 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2022

Možnost získat
podporu
z dotací

PRV
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Strategický plán obce Olovnice

Projektová karta č. 12
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Revitalizace veřejného prostranství před obecním úřadem
Obec Olovnice
Starosta obce
Životní prostředí
-

Úprava veřejného prostranství před budovou obecního úřadu – úprava a
výsadba zeleně a úprava parku u kapličky

Investiční záměr

NE

Projektová dokumentace

NE (nevyžaduje se)

Doklady dle staveb. zákona

NE (nevyžaduje se)

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce

Celkové náklady

350 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2023 ÷ 2025

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský fond ŽP
OPŽP
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Strategický plán obce Olovnice

Projektová karta č. 13
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Zavlažovací systém trávníku fotbalového hřiště
Obec Olovnice
Starosta obce
Životní prostředí
-

Zřízení zavlažovacího systému fotbalového hřiště

Investiční záměr

ANO

Projektová dokumentace

NE (nevyžaduje se)

Doklady dle staveb. zákona

NE (nevyžaduje se)

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku TJ Sokol Olovnice

Celkové náklady

500 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2023 ÷ 2025

Možnost získat
podporu
z dotací

MŠMT
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Strategický plán obce Olovnice

Projektová karta č. 14
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce střechy sportovních kabin
Obec Olovnice
Starosta obce
Občanská vybavenost
-

Rekonstrukce stavající střechy sportovních kabina na hřišti fotbalového klubu
TJ Sokol Olovnice a zastřešení prostoru pro díváky

Investiční záměr

ANO

Projektová dokumentace

NE

Doklady dle staveb. zákona

NE (nevyžaduje se)

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce Olovnice

Celkové náklady

2 000 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2024 ÷ 2026

Možnost získat
podporu
z dotací

MŠMT
Národní sportovní agentura
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Projektová karta č. 15
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Protierozní a protipovodňová opatření
Obec Olovnice
Starosta obce
Životní prostředí
Vyřešení zaplavování zastavěné části obce při přívalových srážkách a snížení
následků bleskové povodně z dílčího povodí i povodně na Knovízském potoce,
řešení odvádění dešťových vod – bude řešeno v rámci pozemkových úprav v
obci
Investiční záměr

NE

Projektová dokumentace

Studie protipovodňových opatření

Doklady dle staveb. zákona

NE (nevyžaduje se)

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Částečně v majetku obce a částečně v majetku
soukromých vlastníků

Celkové náklady

5 500 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2023 ÷ 2028

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský fond ŽP
OPŽP
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Strategický plán obce Olovnice

Projektová karta č. 16
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Výstavba pensionu pro seniory
Obec Olovnice
Starosta obce
Občanská vybavenost
-

Výstavba nového pensionu pro seniory na pozemku parc. č. st. 60/1 v k. ú.
Olovnice

Investiční záměr

ANO

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

NE

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce

Celkové náklady

50 000 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2025 ÷ 2029

Možnost získat
podporu
z dotací

MMR
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