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SEZNAM ZKRATEK
ČOV = Čistička odpadních vod
ČSÚ = Český statistický úřad
DN = Vnitřní průměr
GIS = Geografický informační systém
IDOS = Informační dopravní systém
LBC = Lokální biocentrum
LBK = Lokální biokoridor
MAS = Místní akční skupiny
MHD = Městská hromadná doprava
MOS = Městská a obecní statistika
ORP = Obce s rozšířenou působností
OSVČ = Osoba samostatně výdělečně činná
OÚ = Obecní úřad
PID = Pražská integrovaná doprava
RIS = Regionální informační server
SDH = Sbor dobrovolných hasičů
SK = Sportovní klub
SLDB = Sčítání lidu, domů a bytů
SWOT = Strongths (Silné stránky), Weaknesses (Slabé stránky), Opportunities
(Příležitosti), Threats (Hrozby)
ÚP = Územní plán
ÚSES = Územní systém ekologické stability
VVN = Velmi vysoké napětí
VVTL = Velmi vysokotlaký plynovod
WT = Označení kanalizace
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1

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE
STEHELČEVES – ANALYTICKÁ ČÁST

1.1

Socioekonomická analýza

1.1.1

Stručná historie obce Stehelčeves
Obec Stehelčeves, původním názvem Stelčoves v roce 2016 oslavila 700 let od

svého vzniku. Okolí obce bylo však intenzivně osídleno již v období neolitu a patří mezi
nejvýznamnější předhistorická naleziště Kladenska. Z doby eneolitu bylo odkryto a
prozkoumáno opevněné výšinné sídliště Na Homolce, které bylo kolem roku 3000 př. n. l.
ohrazenou osadou zemědělců řivnáčské kultury a dnes je kulturní památkou
(stredovek.com.)
O intenzivním předhistorickém osídlení svědčí i nález šesti slovanských kostrových
pohřebišť u cihelny a mnoho dalších nálezů v pískovně u silnice na Slaný. První písemné
zmínky o obci jsou datovány již z roku 1316. V té době byla Stehelčeves malou obcí se
zemanskou tvrzí, kterou vlastnil Jan ze Stehelčevsi (Jan de Stehelcewietz). Část obce
patřila i faráři Jindřichovi ze Štěpánova, který ji roku 1345 odkázal kapitule Všech svatých
v Praze. Dalšími vlastníky obce byli Benešovští, kteří v roce 1397 zastavili obec Mikuláši
Frietlichovi a ten ji roku 1414 prodal Nešporovi z Vrapic. V roce 1447 měl Stehelčeves
v držení Prokop z Prahy. V roce 1464 byla prodána i s blízkými Vrapicemi. Počátkem 16.
století přešla v držení Jetřicha Bezdružického z Kolovrat, který ji roku 1545 vložil v Desky
zemské (předchůdce Pozemkových knih), jako své zboží.

Později došlo k rozdělení

panství a až v roce 1602 Jáchym Novohradský celé panství opět spojil. V 18. století patřila
Stehelčeves k císařskému panství na Buštěhradě (web obce Stehelčeves).
Významným mezníkem ve vývoji obce byl první dokladovaný nález uhlí roku
1772, dřevorubci Jakubem Opelltem a Václavem Burgrem z Buštěhradu nedaleko Vrapic.
Vykopána tak byla první štola sv. Josefa a několik dalších. Nález uhlí, ale netrval dlouho.
Až na počátku 19. století Václav Černý z Buštěhradu objevil nová velká naleziště a
v letech 1813 – 1828 založil důl Ludvík a důl Kateřina. V roce 1841 byl zaražen důl
Stehelčeves, mezi obcemi Stehelčeves a Brandýsek, jehož těžba byla ukončena v roce
1891. Obec se tak začala intenzivně rozrůstat. V roce 1807 měla pouze 37 čísel popisných,
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ale s rozvojem hornictví a vzniku hutnictví došlo k nárůstu. V roce 1849 to bylo 57 čísel
popisných, v roce 1893 bylo v obci již 89 domů, v roce 1910 již 110 domů s 1196
obyvateli. V roce 1930 stálo v obci 170 domů, v nichž žilo 1013 obyvatel. Z mužů starších
21 let bylo 78 horníků a dělníků pracujících v dolech a 26 hutníků, 12 rolníků, 15 kočů, 8
úředníků, 9 železničářů a dalších. Na konci 18. století v roce 1796 je v obci vybudována
škola (web obce Stehelčeves).
Na přelomu 19. a 20. století vznikají v obci první spolky. 3. března 1872 byl
založen spolek „Vlastimil“ pro vzájemné podporování horníků. V roce 1885 byl založen
Sbor dobrovolných hasičů a 1. června 1885 vznikla Tělocvičná jednota Sokol. V září 1929
byl ustanoven dramatický spolek „Svornost“ (web obce Stehelčeves).
Vývoj obce ve 20. století byl spojen s postupným utlumováním těžby a následným
přechodem k hutní a průmyslové výrobě v kladenských hutích a železárnách. Po 2. světové
válce byla na katastrálním území obce založena skládka pro ukládání strusky z hutí,
elektrárenského popílku a těžkých kovů, jako olova a kadmia, tzv. Buštěhradská halda.
V padesátých letech v rámci tzv. kolektivizace zanikají ve Stehelčevsi statky a hospodaření
na vlastním majetku. Novodobý rozvoj obce je spojen až s pádem komunistického režimu
a nástupem tržního mechanismu, kdy se Stehelčeves stala suburbánní zónou města Kladna
a částečně hlavního města Prahy (Kladno minulé).
Obrázek č. 1 Budova bývalého dolu Stehelčeves, později budova pivovaru

Zdroj a zpracování: autorka
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1.1.2

Základní charakteristiky – poloha, členění
Stehelčeves leží ve Středočeském kraji, v okrese Kladno, 7 km severovýchodně od

Kladna a 21 km severozápadně od Prahy. Obec se rozkládá v údolí Dřetovického potoka
v nadmořské výšce 270 – 300 m. n. m. Podnebím spadá do teplejších regionů, s roční
průměrnou teplotou 8 – 8,7 ˚ C a nízkými srážkami mezi 400 – 500. mm. Území spadá do
Poberounské soustavy, Brdské podsoustavy, rozkládá se na severozápadě středních Čech a
zaujímá část Pražské plošiny, resp. podcelku Kladenská tabule. Na jihozápadním okraji
obce se rozkládá Buštěhradská halda. Na východním okraji obce se zvedá pahorek
Homolka, který je kulturní památkou. Obec sousedí s městem Buštěhrad, obcemi Vrapice
a Brandýsek. Leží v blízkosti dálnice D7 z Prahy do Chomutova a 10 km od letiště
Václava Havla.

Do katastru obce náleží i budovy bývalého pivovaru (1901 – 1929),

stojící na samotě 1,5 km severozápadně u silnice Vrapice – Brandýsek. Stehelčeves se
rozkládá na 498 ha plochy a k 31. 12. 2016 čítala 888 obyvatel. Obec spadá do působnosti
MAS Přemyslovské střední Čechy a ORP Kladno, s pověřeným matričním úřadem
v Brandýsku.
Obrázek č. 2 Mapa Stehelčeves

Zdroj: mapy.cz
Na obrázku č. 2 je znázorněna mapa s vyznačenou polohou obce a jejím katastrálním
vymezením.
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V následující tabulce č. 1 jsou uvedeny základní údaje o velikosti obce, počtu
obyvatel, hustotě obyvatel a počtu částí obce v porovnání s vyššími územními celky.
Hustota obyvatelstva je ve srovnání s Českou republikou a Středočeským krajem vyšší,
souvisí to s celkově vyšším počtem obyvatel ve Středočeském kraji a velké hustotě
obyvatelstva v okrese Kladno. Ve srovnání s okresem Kladno a ORP Kladno je výrazně
nižší.
Tabulka č. 1 Srovnání základních údajů z roku 2016.
ČR

Středočeský kraj

Okres Kladno ORP Kladno Stehelčeves

Rozloha (v km2)

78870

10929

720

351

4,98

Počet částí obce /
obcí

15093

2803

163

70

1

Počet základních
sídelních jednotek

22505

3591

256

135

1

Počet obyvatel

10578820

1338982

163108

123271

888

Hustota obyvatel
(obyvatelé na km2)

134

123

226

351

178

Zdroj: ČSÚ, zpracování: autorka

1.1.3

Obyvatelstvo
Dle údajů ČSÚ žilo v obci Stehelčeves k 31. 12. 2016 celkem 888 obyvatel,

z toho 459 mužů a 429 žen. Průměrný věk obyvatel byl 36,7 let. Ve věkové skupině 0 – 14
let bylo započteno 206 dětí, ve věkové skupině 15 – 64 let to bylo 571 lidí a ve skupině 65
a více bylo 111 lidí. Podle dat ČSÚ se v roce 2016 narodilo 18 dětí a 7 lidí zemřelo.
Celkový přírůstek obce činil v roce 2016 47 obyvatel. Počet obyvatel není úplný z důvodu
počtu lidí, kteří nemají v místě trvalé bydliště. V posledních 10 letech se obec stala
suburbií Kladna a částečně i Prahy a někteří nově přistěhovalí si nechávají místo trvalého
pobytu v místě minulého bydliště.
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Graf č. 1 Věkové a populační rozdělení obyvatel obce při SLDB v roce 2011

Zdroj: ČSÚ, zpracování: autorka
V grafu č. 1 je znázorněna vyrovnaná populační struktura obyvatelstva (muži –
ženy) v jednotlivých věkových kategoriích, v roce 2011.
V roce 2011 dle dat ze SDLB je patrné, že nejvíce obyvatel bylo v produktivním
věku mezi 30. - 49. rokem a vysoký byl i počet dětí mezi 0. – 14. rokem. Situace v tomto
registrovaném roce ukazuje na celkový vyšší přirozený přírůstek spojený s vyšší
porodností a zároveň s osidlováním obce mladými rodinami z Kladna a Prahy.
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Tabulka č. 2: Pohyb obyvatelstva obce v letech 2006 – 2016

2006

Střední
stav
obyvatel
574

2008

666

12

2

54

9

10

45

55

2010

726

15

11

37

20

4

17

21

2012

746

15

3

35

21

12

14

26

2014

782

13

6

52

21

7

31

38

2016

875

18

7

65

29

11

36

47

Rok

Živě
narození

Zemřelí

8

7

45

Přirozený
přírůstek

Migrační
přírůstek

Celkový
přírůstek

6

1

39

40

Přistěhovalí Vystěhovalí

Zdroj: ČSÚ, zpracování: autorka
V tabulce č. 2 je znázorněn pohyb obyvatelstva v posledních deseti letech, kdy
došlo k nevyššímu nárůstu počtu obyvatel.
Graf č. 2 Vývoj počtu obyvatel obce za 100 let.

Zdroj: ČSÚ, zpracování: autorka
V grafu č. 2 je znázorněn dle dat ČSU vývoj počtu obyvatel za 100 let. Je zřejmé,
že v letech 1910 (1196 obyvatel) – 1930 (1013 obyvatel) byla obec vzhledem k aktivitě
těžby v dolech a hutního průmyslu silně osídlena, a to zejména obyvateli dělnických a
hornických profesí. V letech 1950 – 1980 se počet obyvatel stále snižoval z důvodu
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utlumování těžby a zavírání dolů. Po pádu komunistického režimu dosáhl počet obyvatel
obce v roce 1991 pouhých 474 obyvatel. Pomalý nárůst lze sledovat od roku 2001 (504
obyvatel). V roce 2008 má Stehelčeves již 666 obyvatel a celkový přírůstek činil 55 lidí.
Vzrůstová tendence stále trvá.
V současnosti je kapacita obce vzhledem k vybudované infrastruktuře, kvalitě a
dostupnosti služeb a možnostem územního plánování zcela naplněna.

Graf č. 3 Přírůstek obyvatelstva obce v letech 2006 -2016

Zdroj: ČSÚ, zpracování: autorka
V grafu č. 3 je zpracována křivka přírůstků obyvatel v letech 2006 až 2016.
Migrační přírůstek byl vyšší než přirozený a svého vrcholu dosáhl v roce 2008. Naproti
tomu nejnižší migrační přírůstek byl v roce 2012, kdy se velmi přiblížil přírůstku
přirozenému. Od roku 2012 opět migrační přírůstek výrazně stoupá, přirozený se drží
v průměru na stejné výši. Stav byl způsoben migrací mladých rodin. Výrazný nárůst v roce
2008 byl umožněn výstavbou nových rodinných domů a od roku 2012 výstavbou řadových
domů Anglický resort v prostoru U Viničky.
Stehelčeves sousedí s městem Buštěhrad (počet obyvatel k roku 2016

3320

obyvatel), které poskytuje kompletní služby a kvalitní dopravní obslužnost a obcí
Brandýsek (počet obyvatel k roku 2016 1876 obyvatel), kde má Stehelčeves pověřený
matriční úřad (ČSÚ, 2017).
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Graf č. 4 Porovnání celkového přírůstku obyvatelstva s referenčními obcemi

Zdroj: ČSÚ, zpracování: autorka
V grafu č. 4 je znázorněno procentuální srovnání celkového přírůstku
obyvatelstva obce s referenčními obcemi v letech 2007 – 2016. I přes nejnižší počet
obyvatel a výše zmíněné chybějící služby byl v porovnávaných letech celkový přírůstek
obce Stehelčeves nejvyšší. Výrazný rozdíl byl zejména v roce 2008 a v roce 2016, kdy ve
Stehelčevsi, stejně jako v Brandýsku byla stoupající tendence celkového přírůstku, naproti
Buštěhradu, kde celkový přírůstek klesal.
Vzdělanostní struktura obyvatel Stehelčeves se od roku 2000 výrazně změnila,
což je spojeno i se situací vzdělání v celé ČR. Zvýšil se počet lidí s ukončeným středním
vzděláním s maturitou a s vysokoškolským vzděláním na úkor populace s ukončeným
středním vzděláním bez maturity, tedy absolventů učebních oborů. K této situaci
významně přispělo i zřizování soukromých středních a vysokých škol a malý zájem
studentů o učební obory, kde celorepublikově dochází ke snižování jednotek. Původní
dělnické obyvatelstvo v obci se z velké části obměnilo ve vzdělanou populaci a tato
tendence je i nadále stoupající.
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Graf: 5 Srovnání vývoje vzdělání obyvatel obce

Zdroj: ČSÚ, zpracování: autorka
V grafu č. 5 bylo provedeno srovnání vzdělanostní struktury obyvatel obce dle
SLDB v roce 2001 a 2011, které potvrzuje předešlé teze.
Graf: 6 Srovnání vzdělanostní struktury ČR, Středočeská kraj, Stehelčeves

Zdroj: ČSÚ, zpracování: autorka
V grafu č. 6 je znázorněna struktura vzdělanosti obyvatel Stehelčevsi v porovnání
se vzdělaností v České republice a Středočeském kraj, dle dat SLDB 2011.

Lidí

s ukončeným vysokoškolským vzděláním a úplným středním vzdělání s maturitou bylo ve
Stehelčevsi méně, než v ostatních porovnávaných územních celcích. V obci bylo více lidí,
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kteří získali ukončené střední vzdělání bez maturity. Vzdělanostní struktura a její vývoj
odpovídá současným trendům.
Graf č. 7 Složení obyvatel dle národnosti

Zdroj: ČSÚ, zpracování: autorka
Graf č. 7 ukazuje národnostní složení obyvatel Stehelčevsi a srovnání let 2001 a
2011. Většina populace se hlásí k české národnosti, v letech 2011 stoupla slovenská
menšina a ukrajinská menšina. Vietnamská komunita v obci nežije a v současné době ani
nepodniká. Podle dat SLDB 2011 při sčítání 192 lidí národnost neuvedlo a od 18 lidí chybí
informace.

1.1.4

Bydlení, domovní, bytový a půdní fond
Obec Stehelčeves tvoří jedno souvislé zastavěné území a další 3 samostatné

zastavěné lokality průmyslově zemědělských ploch. Jádro obce tvoří několik poměrně
velkých zemědělských usedlostí, z nichž jsou historicky cennými objekty: obytné stavení
č. p. 5, zřejmě původní patrový dům s napojenou hospodářskou částí, obytné stavení č. p.
23 a usedlost č. p. 24. (Územní plán obce). Zástavba domů a bytových domů je ve
Stehelčevsi rozložena na třech plochách katastrálního území. Ve středu obce podél
Dřetovického potoka je umístěna původní zástavba s dosud obydlenými statky, hornickými
domky, z převážné většiny přestavěnými, a výstavbou z 50. až 70. let minulého století.
Podél Hlavní ulice po jejích obou stranách je rozložena výstavba nových rodinných domů,
související s migrační vlnou v letech 2008 až 2014. V území U Viničky byla v roce 2010
13

započata výstavba řadových domů „Anglický resort“, která v současnosti stále probíhá.
Jedná se o výstavbu 77 řadových domů o velikosti 4+1 a 5+1. Projekt řadových domů této
firmy byl realizován i v obcích Slatina, Lešany a dalších.
Tabulka č. 3 Vývoj domovního fondu ve Stehelčevsi
Domovní fond
Domy
rok

2001
2011

Celkem
198
243

z toho
obydlené
170
217

Obydlené domy podle
druhu

Obydlené
domy na
100
obyvatel
rodinné
bytové
33,7
163
3
29,2
212
5
Zdroj: ČSÚ, zpracování: autorka

Tabulka č. 4 Vývoj bytového fondu ve Stehelčevsi
Bytový fond
Byty
rok

2001
2011

Celkem
225
249

Obydlené byty podle druhu
z toho
Obydlené
obydlen byty na 100
é
obyvatel rodinné
bytové
194
38,5
178
12
249
33,5
232
17
Zdroj: ČSÚ, zpracování: autorka

V tabulce č. 3 a č. 4 je srovnání vývoje počtu domů a bytů při SLDB v roce 2001
a 2011. S růstem počtu obyvatel se kapacity domovního fondu výrazně rozšířily.
V současné době vzhledem k územnímu plánu a možnostem obce v oblasti služeb již
nebude možné domovní či bytový fond nově rozšiřovat, neboť plochy určené pro bytovou
výstavbu jsou zastavěné. Z informací poskytnuté starostkou obce vyplývá, že je možné
navyšovat bytový fond jen v zastavěné zástavbě, a to formou rekonstrukce, případně
dostavby původních domů.
Stáří domovního fondu je znázorněno v následujícím grafu č. 8. Největší výstavba
a rekonstrukce domů a bytů probíhala v letech 1919 až 1970, a to i přes stále klesající
počet obyvatel. Dalších 30 let, kdy byla výstavba a rekonstrukce značně zpomalena,
souviselo s politikou státu a fungováním tzv. střediskových obcí, mezi něž Stehelčeves
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nepatřila.

Boom nové výstavby započal až v novém tisíciletí, díky zájmu městských

obyvatel o nové bydlení v suburbiích měst.
Graf č. 8 Stáří domovního fondu

Zdroj: ČSÚ, zpracování: autorka

Graf č. 9 Počet dokončených bytů v letech 2012 – 2016

Zdroj: ČSÚ, zpracování: autorka
Pokud jde o dokončené byty dle ČSÚ v letech 2012 až 2016, jedná se o bytové
jednotky v řadových domech nebo přístavby v původních rodinných domech. V grafu č. 9.
je znázorněn počet dokončených bytů v letech 2012 až 2016. Je patrné, že největší počet
bytů byl dokončen v roce 2014 a to (26 bytů) a v roce 2015 (23 bytů). Nejnižší počet byl
15

v roce 2012 (6 bytů). Vývoj je spojen s výstavbou Anglického resortu. Obec v současné
době disponuje pouze s 1 bytovou jednotkou umístěnou v budově obecního úřadu. V obci
jsou 3 bytové domy vybudované v 70. letech minulého století, které byly původně
v majetku tehdejšího Jednotného zemědělského družstva, a nyní o ně pečuje společenství
vlastníků, které nemá investice na jejich rekonstrukci.
Okres Kladno je zařazen mezi oblasti s nejvyšší produktivitou zemědělských půd.
Dle dostupných dat z Vyhodnocení vlivů návrhu ÚP obce Stehelčeves na životní prostředí
patří okres se 48 385 ha zemědělské půdy (tj. 69, 97 %) k oblastem s největším podílem
zemědělské půdy v ČR. Tento průměr je ještě převyšován stehelčeveským katastrem, kde
podíl zemědělské půdy tvoří 79, 7 % a to převážně v nejkvalitnější I. a II. třídě ochrany
ZPF. Pozemky určené k plnění funkce lesa tvoří pouze 1, 3 % z celkové výměry
katastrálního území. Jedná se o drobnější lesíky rozmístěné po území. Převážně v údolní
nivě Dřetovického potoka, na úpatí Buštěhradské haldy, na návrší Homolka a dále drobné
remízky vně intravilánu obce.
Půdní fond obce Stehelčeves se k 31. 12. 2016 skládal z celkové výměry 498 ha
ze zemědělské půdy 367 ha (orná půda – 348 ha, zahrada - 11 ha, ovocný sad – 7 ha, trvalý
travní porost – 3 ha) a nezemědělské půdy (lesní pozemek – 8 ha, vodní plocha – 5 ha,
zastavěná plocha – 12 ha, ostatní plocha – 104 ha).
Graf č. 10 Půdní fond

Zdroj: ČSÚ, zpracování: autorka
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V grafu č. 10 je znázorněna výměra. Na katastru obce jsou dva rybníky, z nichž
jeden je ekologickou zátěží a obec nedisponuje dostatkem finančních prostředků na jeho
rekultivaci. Zároveň je na části katastru Buštěhradská halda, která je v současné době
zakonzervována a ponechána přirozenému ekologickému procesu obrůstání.

1.1.5

Ekonomika, trh práce a cestovní ruch
Stehelčeves leží na okrajové části Kladenské aglomerace s významnou vazbou na

Prahu při dálnici D7. Do Prahy vyjíždí za zaměstnáním více než polovina ekonomicky
aktivního obyvatelstva. V 70. letech 19. století byla obec tradiční zemědělskou vesnicí. Od
rozvoje těžby uhlí a založení hutí v Kladně se stala dělnickou a hornickou lokalitou.
Na zaměstnanost v obci měly vliv jak dopady státní politiky související
s ukončením těžby v regionu, následně s uzavřením hutí po roce 1990, tak i dopady
ekonomické krize v roce 2008. Po roce 1990 se velká část ekonomicky aktivního
obyvatelstva přemístila na pracovní místa v Praze, kde vznikaly nové pracovní příležitosti
např. na letišti v Ruzyni. S rozvojem průmyslových zón a vznikem nových nadnárodních
podniků v Kladně se rozšířila možnost dalších pracovních míst.
Pracovní místa v obci poskytuje základní a mateřská škola, pošta a koloniál. Mezi
největší firmy patří firma KMITEX, s. r. o. zaměřující se na výrobu, prodej a servis
měřících přístrojů a nářadí, s deseti zaměstnanci. Tato firma poskytuje pracovní místa i
občanům obce, dále firma Hydraulik servis, s. r. o. zabývající se výrobou a servisem
hydrauliky a hydraulického válce, firma JK sound – Josef Kolors, dodavatel technických
služeb, AIR – parking, s. r. o., Auto – pneu- skol –servis Stehelčeves, Kovářství Kacovství,
realitní developer Anglický resort, s. r. o. a další drobné provozovny a živnosti.
Dle dat ČSÚ byl v obci v roce 2011 podíl nezaměstnaných osob 7, 00 %,
z dostupných dat v roce 2014 po znovuoživení ekonomiky byl podíl nezaměstnaných osob
6, 49 % a od tohoto roku podíl nezaměstnaných osob v obci stále klesá až na 2,8 % k 31. 8.
2017. Ve srovnání s okresem Kladno je podíl nezaměstnaných osob v letech 2014 – 2016
v obci o necelou polovinu nižší. Ve srovnání s krajem a ČR je tento podíl také nižší.
V následujícím grafu č. 11 je znázorněn procentuální podíl nezaměstnaných osob
v letech 2014 – 2016 ve srovnání dat z ČR, Středočeského kraje, okresu Kladno a obce
Stehelčeves.

17

Vývoj nezaměstnanosti v letech 2005 – 2016 odráží dopad ekonomické krize
v roce 2008 na české hospodářství. Dle dat ČSÚ byl nejvyšší podíl nezaměstnaných osob
v roce 2010, tvořil 8 % a v roce 2011 tvořil 7 %.
Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání
ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku a od roku 2013 nahrazuje veličinu
míra registrované nezaměstnanosti.
Dle ČSÚ bylo v roce 2016 z celkového podílu nezaměstnaných osob 3, 14 % - 1,
46 % mužů a 4, 85 % žen.
Graf č. 11 Podíl nezaměstnaných osob – srovnání s ostatními územními celky (procenta)

Zdroj: ČSÚ, zpracování: autorka
Graf č. 12 Vývoj nezaměstnanosti v obci - podíl nezaměstnaných osob v %

Zdroj: ČSÚ, zpracování: autorka
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Počet uchazečů o zaměstnání se odvíjel od podílu nezaměstnaných osob. Z grafu
č. 12 je patrný procentuální vzestup podílu nezaměstnaných osob od roku 2008, kdy bylo
evidováno 21 uchazečů a jeho vrchol v roce 2010 s počtem 42 evidovaných uchazečů o
zaměstnání. Od roku 2011 postupně klesá až na počet 17 uchazečů v roce 2016.
Podnikatelské subjekty.
V obci bylo dle dat ČSÚ k 31. 12. 2016 registrováno celkem 165 podnikatelských
subjektů, z toho 100 se zjištěnou aktivitou. Vzhledem k počtu obyvatel obce je počet
subjektů vysoký, souvisí to s migrací mladších obyvatel z Prahy a Kladna, kteří jsou
v menším počtu v pozici zaměstnanců, než původní obyvatelé obce. Z celkového počtu
165 subjektů se jedná o 123 fyzických osob podnikajících podle živnostenského zákona, 9
fyzických osob podnikajících dle jiného než živnostenského zákona, 1 zemědělský
podnikatel, 30 právnických osob, z toho 19 akciových společností.
Graf č. 13 Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti

Zdroj: MOS, zpracování: autorka
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V grafu č. 13 jsou znázorněny podnikatelské subjekty podle převažující činnosti, a
to v porovnání - registrované podniky a podniky se zjištěnou aktivitou. Nejvyšší počet
podniků se zjištěnou aktivitou je v oblasti velkoobchodu a maloobchodu, opravy a údržby,
následuje průmysl, stavebnictví a profesní, vědecké a technické činnosti.
Na území obce se nenacházejí žádné významné kulturní památky nebo jiné artikly
vhodné pro rozvoj cestovného ruchu. V obci se ale nachází lokalita návrší Homolky,
jednoho z nejstarších neolitických nalezišť, která je dosud nevyužita a má potenciál pro
možný rozvoj cestovního ruch v návaznosti na místa v okolí. Jedná se zejména o zříceninu
hradu Okoř, ve vzdálenosti 10 km od obce, dále památník v obci Lidice ve vzdálenosti 6
km od Stehelčevsi, Zákolany s památnou Budčí zhruba 7 km od obce Stehelčeves.
Vzhledem k situaci, kdy není obec napojena na současnou síť stávajících cyklostezek a
pěších stezek, zůstává mimo zájem jak pěších, tak cykloturistů. V okolí obce se nacházejí
také dva atraktivní penziony s kvalitními restauracemi, vyhledávané zejména klienty
z Prahy, a to Dvůr Hoffmeister v Číčovicích ve vzdálenosti 8 km od obce a Penzion
V polích v Malých Číčovicích zhruba 9 km od obce. Při realizaci sítě cyklotras a pěších
tras a zpřístupněním Homolky jako parku pro volnočasové aktivity v přírodě by se obec
mohla zapojit k obcím, které v rámci možností nabízí určitý typ turismu v přímém zázemí
Prahy. Pozitivem je také snadná dostupnost obce z dálnice Chomutov – Praha. Dosud je
obec známá pouze tím, že se na jejím katastru rozkládá část Buštěhradské haldy.

1.1.6

Školství, zdravotnictví a ostatní služby
Předškolní a základní vzdělávání v obci zajišťuje mateřská a základní škola.

Mateřská škola je trojtřídní. Dvě třídy sídlí v hlavní budově základní školy a jedna třída
poskytuje vzdělávání ve vedlejší obci Dřetovice. Ve Stehelčevsi jsou děti rozděleny do
dvou tříd podle věku (I. třída děti ve věku 5 – 6 let, II. třída děti ve věku 3 – 4 roky) Třída
v Dřetovicích je věkově smíšená a navštěvují ji děti od 3 do 6 let. Provoz mateřské školy je
od 6. 30 do 16. 30 hod. Vzdělávání vychází ze Školního vzdělávacího programu „Z
pohádky do pohádky“. Pedagogičtí pracovníci zajišťují v obci i mimoškolní aktivity pro
děti, jako Mikulášskou besídku, pálení čarodějnic apod.
Základní škola, příspěvková organizace zřizovaná obcí, je malá venkovská škola
s celkovou kapacitou 90 žáků. Na 1. stupni je školou malotřídní a na 2. stupni, který je
v provozu od 1. 9. 2017, se vyučování realizuje věkově smíšeným vyučováním. Škola je
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spádová pro obec Stehelčeves, ale výuku navštěvují i děti z vedlejší obce Dřetovice. Část
dětí dojíždí za základním vzděláním do Buštěhradu, Brandýska nebo Kladna, pokud mají
tyto instituce kapacitu. Škola má k dispozici fit sál pro sportovní aktivity, knihovnu,
výtvarnou dílnu a zahradu. Ve škole funguje školní jídelna a školní družina.
Škola byla založena v roce 1796 jako část farní školy v Lidicích, byla vytvořena 1
třída asi s 12 žáky. V roce 1853 získala samostatnost a v roce 1869 byla provedena
přestavba s rozšířením prostor. S otvíráním dolů a zvyšováním počtu obyvatel, v roce 1877
navštěvovalo školu 156 dětí, bylo nutné vybudovat novou samostatnou budovu. V září
1896 byla postavena nová škola. Mateřská škola byla zřízena 1. 4. 1950 při zdejší Národní
škole. V současné době je budova školy po celkové rekonstrukci.
Obrázek č. 3 Budova základní a mateřské školy

Zdroj: archiv autorky
V obci není žádné zdravotnické zařízení, dojíždí pouze praktický lékař a to
v pondělí, středu, čtvrtek a pátek v dopoledních hodinách. V současnosti je ordinační doba
omezena vzhledem k rekonstrukci prostor pro novou ordinaci. Většina obyvatel dojíždí za
lékařskými službami do Kladna nebo Prahy. Nejbližší praktičtí lékaři jsou v Buštěhradě,
kde vykonává svoji činnost i dětský lékař. Stomatologická péče je nejblíže v Kladně.
V současnosti se snaží městské zastupitelstvo otevřít v Buštěhradě lékárnu. Pro občany
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Stehelčevsi by se tím zjednodušila dostupnost léků, a to zejména pro hůře mobilní seniory,
neboť dopravní obslužnost obce není plně dostačující, a to i přes nové zařazení dopravní
obslužnosti pod Pražskou integrovanou dopravu. Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel, a to
zejména mladých rodin s dětmi, by se měla obec zaměřit na zřízení ordinace dětského
lékaře.
V obci se nenalézá žádné zařízení sociální péče. V blízké budoucnosti, vzhledem
ke stárnutí populace, by se tento fakt mohl stát velkým problémem. Snahou sociální
politiky obce je vytvořit pro seniory pečovatelské středisko s nabídkou péče v dopoledních
hodinách a zajištění dodávky obědů. V současnosti si musí senioři pečovatelské služby
obstarávat sami, včetně obědů, Školní jídelna je určena pouze pro žáky a zaměstnance
školy a stravování veřejnosti nenabízí. Nejbližší péči poskytuje Domov s pečovatelskou
službou v Buštěhradě, Dům klidného stáří v Brandýsku a Domov pro seniory v Kladně –
Švermově.
V obci se nachází pobočka České pošty s otvírací dobou PO – PÁ, od 8:00 do
15:45. Pošta poskytuje základní služby a sázkový terminál ON-LINE, chybí ale služba
Czech POINT.
Činnost Obecní policie, která byla zřízena v obci od roku 2007, ukončila svoji
činnost k 31. 3. 2017. V obci působí sbor dobrovolných hasičů SDH Stehelčeves, založený
již v roce 1885. V letech 1949 až 1950 byla postavena nová požární zbrojnice, která slouží
po rekonstrukci dodnes. Ve stejném roce byla vybudována i nová požární nádrž, z důvodu
nedostatku vody v obci.

V roce 1973 byla provedena generální rekonstrukce požární

nádrže a vybudovány betonové zdi s ocelovou výztuží. Sbor organizuje od roku 1998
Družstvo mladých hasičů, kde se děti seznamují s praktickými dovednostmi v požárním
sboru, zapojují se do jeho činnosti a získávají vědomosti ze zdravovědy a topografie.
Nedílnou součástí je i turistika a atletika.
V obci je jeden obchod ESO market se základním potravinářským a drogistickým
zbožím, s otvírací dobou PO – PÁ od 7:00 do 17:00, v sobotu pouze s dopoledním
prodejem. V obci se nachází Restaurace U Tůmů s venkovní zahrádkou, salonkem,
dětským koutkem a možností připojení na Wi-Fi. V extravilánu obce je umístěna čerpací
stanice AV TANK, s prodejnou, restaurací a mycí linkou. Služby využívají řidiči na D7 a
zejména řidiči dálkové dopravy, pro které je vedle čerpací stanice k dispozici velké
odstavné parkoviště.
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1.1.7

Kultura, sport a volnočasové aktivity
V obci je po rekonstrukci k dispozici Kulturní dům, kde jsou pravidelně pořádány

vánoční a velikonoční trhy a dílničky pro děti i dospělé. Významnou akcí nejen pro místní
obyvatele je již 10. ročník prodejní výstavy „Zlaté české ruce“, kde jsou nabízeny
rukodělné výrobky občanů z obce a okolí. Pravidelné aktivity určené zejména matkám s
dětmi nabízí obecní klub „Domeček“. Kulturní a sociální komise OÚ pořádá akce pro
ženy, např. „Omlazovací den“, besedy se známými umělci, „Mejdan dívek a žen“ a další.
Každoročně obec připravuje Masopustní veselí, oslavy Dětského dne, pálení čarodějnic se
slavnostním průvodem a rozsvěcení vánočního stromu. Tradičně pořádá SK Stehelčeves
„Sportovní ples“ a SDH „Hasičský ples“.
Obec je součástí dobrovolného sdružení obcí „Mikroregion Údolí lidického
potoka“, který mimo možnosti čerpání finančních prostředků z „Malého dotačního titulu“
na podporu rozvoje všech obcí v mikroregionu, nabízí i poznávací výlety pro seniory.
Ve Stehelčevsi je v provozu Obecní knihovna s otevírací dobou ve středu od 16.
00 do 18. 00 hod., která mimo svoji obvyklou činnost pořádá i Dny otevřených dveří.
Informace o dění v obci jsou poskytovány mimo úřední desku obce i na webových
stránkách, dále na Facebooku, v tištěné i elektronické podobě obecního měsíčníku „
Zpravodaj“ a v měsíčníku „Školáček“, kde jsou zveřejňovány novinky z dění v základní a
mateřské škole (web obce Stehelčeves).
Sportovní fotbalový klub SK Stehelčeves, o. s. má bohatou minulost, jeho počátky
jsou datovány k roku 1922, kdy byl zapsán do Spolkového katastru jako Slavoj
Stehelčeves. Mistrovských soutěží se klub začal účastnit ve 30. letech minulého století jako
Stehelčevský SK. Novodobá historie klubu se datuje k roku 1982, kdy po 12 letech
přestávky se ve Stehelčevsi znovu začal hrát fotbal. V současnosti má klub družstvo mužů,
které hraje III. třídu v okrese Kladno a mládežnický oddíl čítající více než 60 dětí ze
Stehelčevsi a okolních obcí, kde hrají mladší žáci a starší žáci, mladší a starší přípravka.
Starší žáci a starší přípravka hrají okresní soutěž. Pod klub také spadá futsalový oddíl. SK
Stehelčeves trénuje na travnatém hřišti, které má ve svém majetku a v rámci jeho úprav
byly zřízeny závlahy. Mimo hřiště se stará i o zázemí pro sportovce a provádí pravidelnou
údržbu a rekonstrukci kabin. Součástí areálu SK je i tréninkové a dětské hřiště,
vybudované SK a asfaltové hřiště pro míčové hry, které je majetkem obce. Celý areál je
k dispozici veřejnosti (web SK Stehelčeves).
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V původní zástavbě Stehelčevsi, v Panské zahradě, je umístěno velké dětské
hřiště, které prošlo v roce 2015 celkovou rekonstrukcí a doplněním prvků. Na rekonstrukci
přispěla firma LEGO částkou 500 000,- Kč.

1.1.8

Dopravní infrastruktura a obslužnost
Dopravní infrastruktura je na území Stehelčevsi stabilizovaná a plánované zásahy

do silniční sítě a intenzity dopravy souvisí především s realizací dopravních staveb v širším
okolí. Dle informací z Pasportu místních komunikací obce Stehelčeves je v obci 39
místních komunikací o celkové délce 5 842 m. Místní komunikace I. a II. třídy se na území
obce nenacházejí. Místních komunikací III. třídy je v obci 28 v celkové délce 5 162 m, tyto
komunikace umožňují přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů, pokud jsou
přístupné běžnému provozu motorových vozidel. Místních komunikací IV. třídy v celkové
délce 680 m se na území obce nachází 11, jedná se o chodníky, stezky pro pěší, schody,
zklidněné komunikace a obytné a pěší zóny. Na zastavěném území se nachází na místních
komunikacích most ve vlastnictví obce. Most v obci je cca 4 m dlouhý a průtočným
profilem 2,5 cm.
Místní komunikace III. třídy jsou převážně povrchově tvořeny z kameniva
obalovaného živicí, dále panelu, bez krytu a z malé části zámkovou dlažbou. Místní
komunikace IV. třídy jsou tvořeny zejména bez krytu, případně panelem. Pro obec a jeho
obyvatele je problém s nízkým počtem chodníků a jejich kvalitou zejména v původní
zástavbě velmi aktuální.
Katastrálním územím obce prochází silnice II. třídy č. 101 a III. třídy č. 00712,
10141 a 10145. Výše uvedené komunikace jsou díky tranzitní přepravě ve velmi špatném
stavu (Pasport místních komunikací).
Velkým potenciálem území je jeho výhodná poloha v rámci Pražské aglomerace.
Stehelčeves je výborně dostupná z Kladna i z Prahy po dálnici D7. Což se projevilo
v poptávce po bydlení v rodinných domech a zároveň v poptávce po umístění výrobních a
skladovacích aktivit.
Celé území se nachází v ochranném pásmu mezinárodního letiště Václava Havla
v Praze a mimo zastavěné území obce jsou ochranná pásma kolem D7 a silnic II. a III.
třídy.
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Obrázek č. 4 Silniční síť na území obce Stehelčeves

Zdroj: Krajská správa a údržba silnic, Kladno
Dopravní obslužnost je zajišťována autobusy. Směrem do Kladna linka 225604
Dřetovice – Kladno a směrem na Prahu a Slaný linka 220058 Slaný – Praha. Pro stále
rostoucí počet obyvatel je dopravní obslužnost nedostatečná a počet intervalů jednotlivých
linek neakceptuje potřeby obyvatel. Ranní linka do Kladna, kam vyjíždí i žáci škol,
odjíždí z obce v 6:37 hodin a do centra Kladna přijíždí již v 6:58 hod. Následný přímý spoj
je vybaven až v 10:57 hodin. Poslední večerní autobus vyjíždí z Kladna ve 22:22, tento je
ale přestupový v Makotřasech (IDOS). Tuto situaci nevyřešil ani přechod ČSAD Kladno
pod Pražskou integrovanou dopravu. Ta naopak napomohla ke zlepšení dopravní
obslužnosti do Prahy. Přesto převážná část obyvatel obce využívá k denní migraci za prací,
službami, kulturou a jinými vlastní automobilovou přepravu.
V obci jsou umístěny 2 autobusové zastávky v centru obce. Pro obyvatele
Anglického resortu je toto umístění vzhledem k délce docházky nevýhodné. A zastávka
v areálu anglického resortu by byla velmi potřebná.
Územím neprochází žádná turistická ani cyklistická stezka. Dle informací
z Územního plánu obce se s návrhem tras nelze ani v budoucnu počítat. Pro cyklisty jsou
využitelné stávající silnice III. třídy. Pěší trasy jsou tvořeny sítí místních obslužných
komunikací v zastavěném území a sítí účelových komunikací v krajině.
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Technická infrastruktura a životní prostředí

1.1.9

Pro stávající počet obyvatel je současný stav technické infrastruktury v obci
dostačující. V případě nárůstu obyvatelstva by však možnosti pokrytí technickou
infrastrukturou nestačily a proto není v zájmu obce dále rozšiřovat nové zastavitelné
plochy pro výstavbu nových domů. Obec je v současnosti plně pokryta vodovodními a
kanalizačními sítěmi a je 100% plynofikována.
Zásobování pitnou vodou zajišťují Středočeské vodárny a. s. ze skupiny Veolia
Czech Republic. Obec je napojena na vodovodní řád DN 700 mezi Buštěhradem a
vodojemem Kozinec, který prochází jižně od obce ve vzdálenosti 500 m. Po celé obci je
vybudována splašková gravitační kanalizace WT6, která vede splašky do ČOV ve
Vrapicích, tudíž vlastní ČOV není třeba ve Stehelčevsi zatím budovat. Dešťová voda je
z 50 % území svedena do Dřetovického potoka, zejména odvod dešťových vod z původní
zástavby. Na plochách nové zástavby - Anglický resort a Brožovo (pomístní název) jsou
dešťové vody v maximální míře likvidovány vsakem, především na pozemcích. V obci
nejsou v současnosti navrženy retenční nádrže pro zpomalení a regulaci odtoku dešťových
vod (ÚP).

Při přívalových deštích dochází k částečnému zaplavení území podél

Dřetovického potoka a v areálu Anglického resortu.
Katastrálním územím Stehelčevsi prochází západně od obce VVTL plynovod DN
700 PN 63 „Hospozín – Makotřasy“, s bezpečnostním pásmem 200 m. Východně od obce
prochází vedení VTL plynovodu DN 300 PN 40 „Drahelčice – Hořešovice“, odkud je mezi
silnicí a Dřetovickým potokem provedena přípojka DN 80 k regulační stanici, která
zajišťuje rozvod plynu v obci.
Vedení VVN tvoří trasa nadřazených energetických soustav 110 kV, která je
vedena západně od zastavěného území obce. Území je napojeno na elektrorozvodnou síť
venkovním vedením 22 kV z rozvodny Kladno – Dříň.
Územím obce prochází trasa dálkových kabelů Télefonica O2 Czech Republic a.
s. a radiorelévových paprsků společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. (ÚP).
Odvoz komunálního odpadu zajišťuje firma AVE, s. r. o., pro sběr tříděného
odpadu (papíru, skla a plastů) jsou v obci umístěny kontejnery na tříděný odpad. Obec
realizuje 2x ročně sběr nebezpečných odpadů. Má k dispozici sběrný dvůr a 1x měsíčně
pořádá sběr obalů tetrapack a vítěz sběru je vždy finančně oceněn. Pro obyvatele jsou
zdarma k dispozici zahradní kontejnery v hodnotě 3000,- Kč. (web obce Stehelčeves).
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Obrázek č. 5 Inženýrské sítě na katastrálním území obce Stehelčeves

Zdroj: https://maps.cleerio.cz/stehelceves
Na obrázku č. 5 je znázorněna mapa s umístěním inženýrských sítí na katastru
obce Stehelčeves. Červeně je značen rozvod VVN, světlé oranžové značení je pro vedení
VN a oranžové značení určuje umístění kanalizace.
Pro kladenský region jsou typické pozůstalé stopy po průmyslové a důlní činnosti,
které významně ovlivnily krajinu a její krajinný ráz. Dokladem toho je i část Buštěhradské
haldy, která se rozkládá na katastrálním území obce. Mimo odpadů hutní a energetické
výroby byl na haldě ukládán i další materiál jako stavební odpad, vyzdívky vysokých pecí
a blíže nespecifikovaný odpad z kategorie nebezpečný. Po zakonzervování haldy došlo
k výrazné změně v kvalitě ovzduší z hlediska prašnosti a dalších polutantů v ovzduší.
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Znečištění podzemní vody po odběrech ve vrtech v okolí haldy vykazovalo konstantní
stav, takže zatím nebylo nutné provádět sanaci haldy. Pravidelně je prostředí haldy
monitorováno jak z hlediska kvality vody v okolí, vzduchu a půdy. Průzkumy neprokázaly
kvantifikovatelný negativní vliv na složky životného prostředí. V současnosti je tedy halda
ponechána přirozenému obrůstání a tvorbě ekosystémů. Na Buštěhradské haldě a v její
těsné blízkosti se vyskytuje více než 20 druhů zvláště chráněných živočichů, kteří jsou na
prostředí haldy vázáni, např. slavík obecný, bramborníček hnědý, rákosník zpěvný,
cvrčilka říční atd. OÚ Stehelčeves společně se spolkem „Za životní prostředí Stehelčevsi“
požádaly o registraci významného krajinného prvku Buštěhradské haldy (web obce
Stehelčeves).
Dřetovický potok protékající obcí, je drobný vodní tok v povodí Dolní Vltavy,
který pramení v Kladně a ústí do Zákolanského potoka. V městské části Vrapice je na něm
situována ČOV. Jedná se o komplikovaný vodní systém s mnoha různými vstupy, který
slouží jako recipient ČOV. Potok nepatří mezi toky vymezené ke koupání. Území
Stehelčevsi nespadá do ochranných pásem vodních zdrojů. U Stehelčevsi a Dřetovic se na
Dřetovickém potoce nacházejí dva menší rybníky, které slouží jako aerační prostory ČOV
Vrapice.
Hodnocení kvality životního prostředí z hlediska kvality ovzduší je ovlivněno
jednak narůstající automobilovou dopravou, obec leží v blízkosti dálnice D7, na níž
navazuje komunikace III. třídy 10145 a dále komunikace II. třídy 101, tak i hlukem a
prašností. Dalším znečišťovatelem ovzduší jsou i nadále lokální topeniště, a to i přes fakt,
že je celá obec plynofikována. Zejména obyvatelé bydlící v původní zástavbě nepřešli na
ekologicky šetrnější způsob vytápění a využívají k vytápění hnědé uhlí. V lokalitě
Anglického resortu je velkým problémem prach z výstavby dalších řadových domů a
nepořádek s tím související. Zdrojem hluku je také letištní doprava.

1.1.10

Správa a hospodaření obce
Obecní úřad sídlí na adrese Hlavní 43. Obec má pověřený matriční úřad

v Brandýsku. Ostatní úřady jsou v Kladně. Současnou starostkou obce je Bc. Petra
Vagenknechtová, MBA, místostarostou Petr Tlacháč. Na řízení obecních záležitostí se
podílí sedmičlenné zastupitelstvo, které vzešlo z komunálních voleb v roce 2014, ve
složení sdružení nezávislých kandidátů Za rozvoj obce Stehelčeves, Pro Stehelčeves a
Stehelčeves. Z členů zastupitelstva jsou složeny výbory finanční, kontrolní a sociálně
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kulturní, a dále komise pro děti, mládež a sport, komise pro životní prostředí a komise
stavební, stavební a územní rozvoj obce.
Na úřední desce a svých webových stránkách zveřejňuje obec svůj rozpočet a od
roku 2017 jsou zveřejněna i rozpočtová opatření. Příjmy rozpočtu jsou tvořeny daňovými
příjmy a dotacemi, příjmy ze záležitostí kultury (za pronájem prostor kulturního domu),
příjmy z nebytového hospodářství (nájmy hostinec, obchod a 1 obecní byt), sběr a odvoz
komunálních odpadů, sběr a odvoz ostatních odpadů, příspěvek od firmy EKO-KOM za
separaci odpadu, bezpečnost a pořádek (příjmy z blokových pokut), z činností místní
správy (prodej psích známek, čísel popisných, věcná břemena, pronájmy), příjmy
z finančních operací a převody do vlastních fondů (sociální fond). Výdajová složka
zahrnuje výdaje za zvláštní veterinární péči (příspěvek za útulek), krizové řízení, výdaje za
místní komunikace, odvádění a čištění odpadních vod, výdaje na provoz základní a
mateřské školy, knihovnické činnosti, ostatní záležitosti kultury, ostatní tělovýchovná
činnost (příspěvek SK Stehelčeves), využití volného času dětí a mládeže, akce pro seniory,
výdaje na veřejné osvětlení, pohřebnictví, sběr a odvoz nebezpečných odpadů a
komunálního odpadu, sběr a odvoz separovaných odpadů, výdaje za péči o vzhled a
veřejnou zeleň, požární ochrana – dobrovolnická část, výdaje za činnost místní správy a
zastupitelstva obcí.
Graf č. 14 Vývoj rozpočtu obce v letech 2013 - 2017

Zdroj: webové stránky obce, zpracování: autorka
V grafu č. 14 jsou zdokumentovány jednotlivé výdajové a příjmové položky obecního
rozpočtu v letech 2013 až 2017.
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Obecní rozpočet se v letech 2013 – 2017 pohyboval na straně příjmů v částkách
8 592 000,- Kč (v roce 2013) - 14 326 000,- Kč (v roce 2015). Na straně výdajové jde o
částky mezi 9 385 000,- Kč (v roce 2014) – 15 562 000,- Kč (v roce 2016). V roce 2017
byla zrušena činnost obecní policie a tím se snížily výdaje obce o částku 2 427 000, tedy o
náklady na výkon městské policie. Obec hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, pouze v roce
2016 byly výdaje o 4 236 000 vyšší, z důvodu dokončení výstavby kanalizace v obci.
Rozdíl byl pokryt z přebytku financí v předešlých letech. Na straně příjmové tvoří nejvyšší
částku příjmů obce daňové příjmy a dotace a to 90 % z celkových příjmů, dále příjmy
z pokut cca 3,4 % a příjmy z nájmů, které tvoří cca 3 % celkových příjmů. Nejvyšší
výdajovou položkou je činnost místní správy 24,3 %, dále výdaje za odvádění a čištění
odpadních vod cca 14,7 %, do zastupitelstva obce odchází 9,1 % výdajů, výdaje za provoz
ZŠ a MŠ tvoří 7,6 % z celkových výdajů, 8,8 % jsou výdaje za sběr a odvoz veškerých
odpadů. V roce 2015 získala obec z Fondu soudržnosti a Fondu životního prostředí
finanční částku na zateplení budovy základní školy. Z fondů bylo pokryto 90 % celkové
výdajové částky (Obec Stehelčeves, 2017).

1.2

Dotazníkové šetření
Součástí sociekonomické analýzy jsou také výsledky dotazníkového šetření mezi

obyvateli obce, které proběhlo v říjnu 2017. Cílem šetření bylo zjistit jaký názor mají
obyvatelé obce na kvalitu služeb, zda se zajímají o dění v obci, jak jsou spokojeni
s fungováním zaměstnanců OÚ a místní samosprávy. Občané se zároveň vyjádřili
k otázkám, co se jim v obci líbí, s čím nejsou spokojeni a ve kterých oblastech pociťují
nejvěrší problémy.
Dotazníkové šetření proběhlo jednak formou řízeného rozhovoru, kdy byly
pokládány otázky z předem připraveného dotazníku a zapisovány odpovědi, dále byl
občanům přes službu Post servisu zaslán dotazník do jejich poštovních schránek a dotazník
bylo možno vyplnit i elektronicky na SURVIO.CZ, tento byl k dispozici na webových
stránkách obce. Před záhajením dotazníkového šetření byli občané informováni o jeho
konání jednak pomocí článku ve Zpravodaji obce, dále pomocí SMS, tuto službu obec
poskytuje svým občanům, prostřednictvím webových stránek a Facebooku. Sběrná místa
pro vyplněné dotazníky byla určena v místě trvalého bydliště autorky práce, na OÚ, na
poště a dále v místním koloniálu Růža.
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Reprezentativní vzorek byl určen dle dat ČSÚ z roku 2016, kdy v obci žilo 682
obyvatel ve věku od 15 let. Doručeno bylo 700 dotazníků, z nichž návratnost činila 301
dotazník. Z toho počtu bylo možno pro šetření použít 276 správně vyplněných podkladů.
Úspěšnost dotazníkového šetření byla 40,3 %. Což je pro validitu šetření dostačující
výsledek. V tabulce č. 5 je znázorněn počet respondentů, s jejichž odpověďmi bylo
pracováno.
Tabulka č. 5 Počet obyvatel, jejichž výsledky byly započítány pro šetření.
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
muži ženy celkem
řízený rozhovor
47 63
110
dotazník
57 63
120
elektronický dotazník
24 22
66
Zdroj a zpracování: autorka
Nejvyšší návratnost 43,5 % byla u dotazníků (120 odevzdaných), kteří vyplňovali
v papírové podobě sami obyvatelé, 16,7 % odpovědí přišlo v elektronické podobě (66
vyplněných). Tuto možnost využili zejména obyvatelé do 49 let a převážně lidé
s vysokoškolským a ukončeným úplným středním vzděláním s maturitou. Lidé nad 66 let
elektronicky vůbec neodpovídali. V řízeném rozhovoru bylo osloveno 150 respondentů,
ochota spolupracovat byla u 110 obyvatel.
Reprezentativní vzorek dotázaných byl členěn do věkových kategorií následně: 15
– 29 let (zahrnující studenty SŠ a VŠ a lidé na počátku pracovní i životní kariéry), 30 – 49
let (zahrnující i matky na rodičovské dovolené), 50 – 65 let (zahrnující ve větší míře tzv.
„starousedlíky“), a seniory ve věku 66 let a více. V grafu č. 15 je znázorněn poměr
respondentů dle pohlaví a věkového složení.
Graf č. 15 Počet respondentů dle pohlaví a věku
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Zdroj a zpracování: autorka
Z grafu je patrné, že největší ochotu spolupracovat měly ženy ve věku 30 – 49 let,
a to 73 respondetů, nejmenší vypovídací schopnost má vzorek muži do 29 let, kde
spolupracovalo pouze 18 respondentů. Věkové kategorie nejmladších a nejstarších
respondentů měla téměř shodně nejnižší vypovídací úroveň. Ve věkové kategorii od 50 let
byla patrná neochota dotazovaných odpovídat, a to i z důvodu špatné komunikace
s novými obyvateli, kteří se do obce přistěhovali po roce 2000.
Dotazníkové šetření zjišťovalo i úroveň nejvyššího dosaženého vzdělání obyvatel
obce. V souladu s celorepublikovým průměrem je patrný nárůst vysokoškolského vzdělání
a středního vzdělání s maturitou po roce 1990. Mezi obyvateli se středním vzděláním
s maturitou byla nejvyšší ochota odpovídat, počet činil 36,2 %. Základní vzdělání mají
převážně dotazovaní nad 66 let. Souvisí to s historií obce, která byla do roku 1989
převážně obcí se zastoupením hutních a hornických profesí. V grafu č. 16 je znázorněno
rozložení vzdělanostní struktury respondentů. Poměr mužů a žen s vysokoškolským a
středním vzděláním s maturitou byl mezi respondenty téměř shodný. V této kategorii
odpovídalo 84 mužů a 81 žen.
Graf č. 16 Rozložení vzdělanostní struktury respondentů

Zdroj a zpracování: autorka
Vzdělanostní struktura obce se díky nově přistěhovalým obyvatelům výrazně
zvýšila.
V rámci dotazníkového šetření bylo zjišťována situace s počtem trvale hlášených
obyvatel v obci. V případě respondentů šetření bylo klasifikováno, že pouhých 33
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z dotázaných nemá v obci trvalé bydliště, což činí zhruba 12 %. Tento výsledek, ale
nekoresponduje se skutečným stavem, neboť mezi počtem obyvatel, kteří v dotazníkovém
šetření nefigurují, patří velké procento lidí s trvalým bydlištěm mimo obec, např. v Praze.
Počet respondentů, kteří uvedli místo trvalého pobytu ve Stehelčevsi byl 243 obyvatel.
Toto zjištění je doloženo v grafu č. 17.
Graf č. 17 Znázornění poměru trvalého bydliště v obci

Zdroj a zpracování: autorka

Pro obec je ekonomicky velmi nevýhodný stav, kdy nově přistěhovalí obyvatelé
zůstávají hlášeni k trvalému pobytu v místě svého původního bydliště.
V rámci šetření bylo dále zjišťováno v jakém pracovním vztahu respondenti jsou.
Byla položena otázka, zda jsou v pozici zaměstnance, zde kladně odpovědělo více než 55
% respondentů. OSVČ odpovědělo 8,7 %, studentů bylo mezi dotazovanými téměř 7 %,
podobný počet, 6,2 % uvedlo, statut v domácnosti, 22,1 % byli důchodci. Nezaměstnaní
byli 2. Výsledek s nízkým počtem nezaměstnaných koriguje i s celkovým procentem
nezaměstnaných v ČR v současné době. V následujících grafech č. 18 a 19 je znázorněn
poměr statutu v zaměstnání u mužů a žen.
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Graf č. 18 Zaměstnání muži

Zdroj a zpracování: autorka
Graf č. 19 Zaměstnání ženy

Zdroj a zpracování: autorka
V případě žen nebyl uveden žádný nezaměstnaný a dle srovnání délky života
mužů a žen je znatelný vyšší počet žen, které uvedly, že jsou v důchodu. OSVČ jsou
zastoupeny rovnoměrně v obou skupinách.
Pro analýzu názoru obyvatel na další možný rozvoj bylo odpovídáno také na
otázku, jak dlouho respondenti v obci žijí. Z šetření bylo zjištěno následující: méně než 5
let odpovědělo 24,3 % z dotazovaných, 5 – 10 let uvedlo 15,2 %, 10 – 20 let uvedlo 27,5 %
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a déle než 20 let bylo zjištěno u 33 % respondentů. Jak dále vyplynulo, ve všech
kategoriích byly konstatovány stejné klady a zápory, které ovlivňují kvalitu života v obci a
byly specifikovány problematické okruhy a potřeby pro zlepšení současné situace.
S tím souvisí i otázka týkající se zájmu obyvatel o dění v obci. V grafu č. 20 je
znázorněn výsledek výše zmíněné dotazníkové otázky.
Graf č. 20 Výsledek dotazování na zájem o dění v obci, dle věku a pohlaví.

Zdroj a zpracování: autorka
Z šetření vyplynulo, že nejvyšší zájem o dění v obci mají obyvatelé ve věku 30 –
49 let, 46,7 % uvedlo, že je dění v obci zajímá nebo častečně zajímá. Oproti tomu celých
2,5 % mladých lidí se o dění v obci nezajímá vůbec. Jako důvod tito respondenti uvedli, že
se pro ně v obci nic zajímavého neděje a své veškeré aktivity směřují mimo obec. Téměř
16 % respondentů ve věku nad 66 let se o dění v obci zajímá intenzivně nebo částečně.
Rozvojová politika obce by tedy měla směřovat i na mladé lidi a na podporu seniorů.
Se zájmem o obecní dění souvisela i otázka týkající se účasti obyvatel na akcích
pořádaných obcí. Z výsledků, které jsou znázorněny v grafu č. 21, je patrné, že se
obyvatelé těchto akcí účastní pouze občasně a dle odpovědí je mezi hlavními důvody malá
nabídka akcí pro různé věkové skupiny. Obyvatelé vyhledávají pouze tradiční akce spojené
s tradičními českými svátky. V nabídce pak obyvatelům chybí zejména akce pro mladé,
letní akce, besedy a přednášky, koncerty, více plesů a zábav, akce pro podporu
venkovských tradic, aktivity pro matky s dětmi, ať sportovní nebo rukodělné, další
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možnosti sportovního vyžití pro dospělé a v neposlední řadě systematické a pravidelné
akce pro seniory. Ze šetření vyplynula i potřeba obyvatel rozvíjet vzájemné komunitní
vztahy, neboť situace v obci je díky migraci nových lidí poměrně vypjatá. Tzv.
„starousedlíci“ kritizují novou výstavbu a s ní zvýšený příliv mladých rodin. Dle
rozhovorů s lidmi, kteří v obci žijí méně než 5 let, je problém se do komunitního života
obce zapojit. Obec je v současnosti rozdělena na tři části (místní v původní zástavbě,
obyvatelé Anglického resortu a obyvatelé nových rodinných domů v místě tzv. Brožovo).
Obyvatelé spolu komunikují pouze ve své části a tím se vztahy v obci kastují. Tento
výsledek šetření je důležitým bodem dalšího rozvojového plánu obce.
Graf č. 21 Výsledek dotazování na účast na akcích v obci.

Zdroj a zpracování: autorka
Informace o dění v obci, činnosti obecní samosprávy a o plánovaných akcích
obyvatelé z 80,4 % čerpají ze Zpravodaje obce, který vychází 1 x měsíčně a zároveň je
umístěn v elektronické podobě na webových stránkách obce. Je nejvíce sledovaným
informačním médiem v obci. Od října 2017 má i novou grafickou podobu s barevným
tiskem. Webové stránky obce sleduje dle šetření 27,5 % dotázaných. Obec má i svůj
facebookový profil, který sledují zejména mladí lidé a to pouze z 15,6 %. Dle odpovědí
není tento profil dostatečně zajímavý a pravidelně aktualizovaný. Úřední deska obce je
k získávání důležitých informací využívána pouze 10 % respondentů.
Respondenti také odpovídali na otázku, zda jsou spokojeni s činností zaměstnanců
OÚ a jeho fungováním. Zde odpovědělo 67,4 % dotazovaných kladně, téměř 20 %
36

respondentů záporně a 12,7 % dotazovaných se o činnost OÚ vůbec nezajímá a jeho služeb
nevyužívá. Dle odpovědí některých dotazovaných, platí na OÚ pouze poplatek za svoz
komunálního odpadu.
Pro tvorbu rozvojové strategie byla šetřena i pravidelná dojížďka obyvatel z obce.
V grafu č. 22 je znázorněna migrace lidí do zaměstnání, za službami, včetně dojížďky do
škol, dále dojížďky za nákupy, kulturou a sportem a k lékaři.
Graf č. 22 Znázornění pravidelné dojížďky obyvatel obce Stehelčeves

Zdroj:

vlastní

šetření, tvorba vlastní

Zdroj a zpracování: autorka
Z garfu vyplývá, že nejvíce obyvatel dojíždí pracovat do Prahy, a to 45,7 %, což
opět souvisí s množstvím lidí, kteří se do obce přistěhovali z hlavního města v rámci
suburbanizace a v Praze si mimo pracovní činnosti ponechali i služby praktického lékaře,
což je znázorněno v grafu počtem 91, tedy 33 % dotazovaných. Školy a služby jsou
respondenty nejvíce navštěvovány v Kladně, a to téměř ze 40 % respondentů. Stejně jako
nákupy, které v Kladně realizuje více než 75 % dotazovaných. Téměř 27 % respondentů
využívá pro nákup základních potravin malý koloniál přímo v obci. Dle respondentů, je ale
jeho nabídka a také provozní doba velmi omezená a rozšíření těchto služeb bylo dle šetření
nejdůležitejším požadavkem obyvatel obce. Důležitým ukazatelem v rámci šetření byl i
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počet obyvatel, kteří navštěvují praktického lékaře nebo specialistu v jiné nejbližší obci.
Tuto možnost využilo 54 obyvatel respektive 10 obyvatel. V tomto případě šlo zejména o
seniry ve věku nad 66 let, kteří k praktickému lékaři dojíždějí do blízkého Buštěhradu nebo
do Slaného, kde mají i svého specialistu. V obci je pouze nabídka služeb lékaře praktika,
která se odvíjí dle možností a prostorové kapacity pro ordinační hodiny. Pro seniory je dle
šetření tato situace velmu problémová, jednak z jejich zdravotních důvodů, a jednak
z důvodu špatné dopravní obslužnosti a absence dopravního spojení do Buštěhradu. Dětský
lékař v obci chybí zcela.
Na toto zjištění navazuje vyhodnocení další otázky spojené s přepravou obyvatel
obce. Přesto, že obec leží mezi Kladnem a Prahou, u dálnice Chomutov – Praha, má velmi
špatnou dopravní obslužnost a většina obyvatel je odkázána na cestování vlastním osobním
automobilem. To je spojeno i s přepravou dětí do škol a na jejich další volnočasové
aktivity. Celých 66 % respondentů využívá pouze vlastní automobil, 24 % dotazovaných,
zejména mladí lidé do 29 let a senioři, využívají stávající autobusovou dopravu, 4
dotazovaní uvedli, že se přepravují na kole, toto číslo je nízké i z důvodu nedostatečných
cyklotras a možností bezpečné jízdy mimo hlavní dopravní komunikace.
Graf č. 23 Způsob přepravy obyvatel obce.

Zdroj a zpracování: autorka
V grafu č. 23 je znázorněn způsob přepravy obyvatel obce, ze kterého je patrná již
výše zmíněná automobilová přeprava. 8 % dotazovaných využívá autobusovou přepravu a
v případě, že není vhodný spoj, musí použít dopravu vlastním autem. I díky této migraci je
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v obci zejména v zimních měsících zhoršená kvalita ovzduší a velmi špatný stav dopravní
infrastruktury.
Odpovědi na dostatečnost autobusové přepravy přímo souvisely s předešlou
otázkou. 58,7 % respondentů uvedlo, že je autobusová doprava zcela nedostačující, pouze
14,5 % je s kapacitou a obslužností spokojeno. Obyvatelé obce jsou z hlediska veřejných
dopravních prostředků odkázáni pouze na autobusovou přepravu, neboť vlakové spojení
v obci chybí.
V šetření odpovídali respondenti i na otázku, co se jim v obci nelíbí a s čím nejsou
spokojeni. V grafu č. 24 je podrobně znázorněn přehled slabých stránek v obci jak je
vnímán respondety dotazníkového šetření.
Graf č. 24 Nespokojenost obyvatel dle předmětu.

Téměř 20 % dotázaných je nespokojeno se stavem a nedostatkem chodníků a
přechodů pro chodce, 12 % respondentů trápí stav dopravní infrastruktury, špína a
nepořádek v obci, špatná
Zdroj a zpracování: autorka
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Téměř 20 % dotázaných je nespokojeno se stavem a nedostatkem chodníků a
přechodů pro chodce, 12 % respondentů trápí stav dopravní infrastruktury, špína a
nepořádek v obci, špatná dopravní obslužnost, stejný procentuální výsledek je i se situací
týkající se nedostatku cyklistických a pěších stezek. Téměř 8 % dotazáných kvalifikuje
jako špatnou komunitní pospolitost obyvatel obce. Tato situace je spojena s výstavbou
nových domů, a to zejména s výstavbou řadových domů v Anglickém resortu. Téměř 8 %
respondentů trápí i zhoršený stav kvality ovzduší spojený s lokálními topeništi, zejména
v původní zástavbě. Dalšími aspekty, které jsou hodnoceny jako negativní, patří i hluková
zátěž v obci a poměrně vysoká kamionová doprava přes obec. Část dotazníkového šetření
se týkala i kladných hodnot života ve Stehelčevsi. V garfu č. 25 je znázorněn počet a
procentuální podíl subjektů nebo aktivit, se kterými jsou obyvatelé obce spokojeni.
Graf č. 25 Spokojenost obyvatel dle předmětu.

Zdroj a zpracování: autorka
Kladně hodnotili respondenti prostředí dětského a fotbalového hřiště, a to více než
15 % z dotazovaných, činnost základní školy více než 12 %, činnost s dětmi, kterou
vykonává sdružení dobrovolných hasičů

a sportovní klub rovněž 12 %, spokojenost

s fungováním obecního úřadu a jejich zaměstnanců byla hodnocena kladně 12 %
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respondentů, rovněž kladně byla hodnocena činnost mateřské školy - 12 % respondentů.
Důležitým faktem je i dobrá poloha obce.
Respondenti zároveň odpovídali na otázku, které služby v obci postrádají.
V porovnání s dojížďkou obyvatel za službami mimo obec je zcela patrné, že ta by se
v dojížďce za službami snížila v případě, že by obec byla schopna tyto požadované služby
zajistit. Z hlediska dostupnosti je zajištění požadovaných služeb důležité i pro ohrožené
skupiny obyvatel, jako jsou senioři, matky s dětmi nebo invalidní občané.
V garfu č. 26 jsou dokladovány výsledky šetření na otázku, které služby v obci
chybí.
Graf č. 26 Chybějící služby v obci.

Zdroj a zpracování: autorka
Téměř 26 % dotazovaných postrádá v obci obchod s rošířenou nabídkou zboží a
s delší otevírací dobou. V současnosti obchod nabízí na malé ploše pouze výbeř ze
základního sortimentu a otevírací dobu do 17. 00 hod. To je pro obyvatele pracující
v Praze nebo v Kladně velmi komplikované, neboť nákupy jsou nuceni realizovat v místě
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svého zaměstnání. Obchod tak slouží pouze rodičům na rodičovské dovolené a seniorům.
Ale i výše jmenovanní jsou nuceni nákupy ostatního zboží realizovat mimo obec, nejblíže
v Buštěhradě. Tam je obchod otevřen i ve večerních hodinách a v neděli. Téměř 20 %
respondentů chybí v obci bankomat. Vzhledem k možnostem a nabídce institucí
v bankovním sektoru, je tento nedostatek v poskytování služeb poměrně dobře
odstranitelný. Kolem 10 % dotázaných postrádalo v obci služby kadeřnictví, lékařské
služby, zejména ordinanci dětského lékaře, drobné služby, jako pomoc s domácími
pracemi, údržba apod. Obyvatelům chybí i místo pro vzájemné setkávání, kavárna
s dětským koutkem, nabídka sportovních aktivit pro mládež a dospělé, nabídka aktivit pro
děti do 4 let. Tato skupina obyvatel bude v budoucnu stále důležitější, neboť v obci je
zastoupena poměrně vysoká populace mladých lidí, kteří budou v budoucnu zakládat
rodiny. S tím souvisí i poptávka po soukromé MŠ a ZŠ, případně zřízení pobočky základní
umělecké školy. Obyvatelé řešili i ukončení činnosti obecní policie, tato situace je ale dle
slov starostky obce již v řešení.
Pro SWOT analýzu byly využity výsledky dotazníkového šetření a závěry ze
situační analýzy současného stavu obce, kterou v roce 2016 vypracovali členové
zastupitelstva, výborů, a aktivních organizací působících v obci.

1.3

SWOT analýza
SWOT analýza jako analytická technika je zaměřená na zhodnocení vnitřních a

vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo určitého konkrétního záměru.
V případě tvorby strategického rozvojového plánu obce je použita jako nástroj analyzující
slabé a silné stránky obce dle získaných dat ze socioekonomické analýzy a z výsledků
dotazníkového šetření. V návrhové části programu dále umožňuje specifikovat rozvojový
potenciál, bariéry a případné hrozby rozvoje a navrhnout optimální strategii.
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Tabulka č. 6 SWOT analýza 1. část
Ekonomika, trh
práce

Infrastruktura a Život v obci a
životní prostředí služby

rostoucí počet obyvatel

nízká
nezaměstnanost

ukončené
pozemkové úpravy
(návrat obecních
pozemků pod
budoucí cesty
v extravilánu obce

nižší průměrný věk
obyvatel

nezadluženost obce

SILNÉ STRÁNKY

O
Obyvatelstvo,
Oblasti bydlení

SLABÉ STRÁNKY

vyšší podíl obyvatel
s vyšším dokončeným
vzděláním

systém třídění
odpadů
dobrá dopravní
obslužnost na
Prahu

v majetku obce
blízkost Prahy jako
pozemky Na
potenciál pracovních Homolce
příležitostí a blízkost
letiště Václava Havla kompletní
dokončená
kanalizace a
plynofikace

činnost SK a SDH

aktivní činnost
kulturní komise
činnost základní a
mateřské školy
zrekonstruovaný
kulturní dům
fotbalové hřiště a
dětská hřiště
informovanost
pomocí měsíčního
Zpravodaje

nedostatek
pracovních
příležitostí v obci a
v okolí

nedostatek
chodníků, pěších
stezek a cyklotras

chybějící služby pro
obyvatele

silná vazba na hlavní
město

špatný stav
komunikací

nekomunitní život
v obci

nedostatek zeleně

absence zařízení pro
seniory

ekologicky
zatížené rybníky v
extravilánu obce

nedostatečná
zdravotní péče

lokální topeniště

nedostatek míst
v mateřské škole

nedostatečné
dopravní značení

špatná péče o veřejné
prostředí

nedostatek prostoru pro nedostatek
další výstavbu určenou rozvojových ploch
pro bydlení

nedostatečné
rozvinutý sektor
služeb

Cestovní
ruch

chybějící
nabídka služeb
v oblasti
cestovního
ruchu
nevyužitá
atraktivita
území

nevybudovaná
turistická
infrastruktura

Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování: autorka

43

Tabulka č. 7 SWOT analýza 2. část

HROZBY

PŘÍLEŽITOSTI

Oblasti

Obyvatelstvo,
bydlení

Ekonomika, trh Infrastruktura a
práce
životní prostředí
podpora rozvoje
podnikatelského
prostředí pro
realizace pěších
živnostníky a
cest a cyklotras ve
drobné podnikatele
spolupráci s MAS
v součinnosti s
realizací strategie
kraje

podpora rozvoje
služeb pro obyvatele v
součinnosti s realizací
strategie kraje
možnost čerpání
dotací z programů
EU

dobudování
dopravní
infrastruktury

hrozící anonymita s
růstem počtu obyvatel

zadlužení obce při
realizaci
nevyhnutelných
velkých
investičních akcí

otevření
buštěhradské haldy

špatné vztahy mezi
původními a nově
přistěhovanými
obyvateli

legislativní změny
s dopadem na
hospodaření obce

zhoršení dopravní
obslužnosti

nekomunitní
společnost
stárnutí populace
odchod mladých lidí z
obce

změna daňového
systému
hospodářské
politiky státu v
návaznosti na
sdílené daně

rozvodňující se
Dřetovický potok
neřešení problému
ekologické zátěže
rybníků
v extravilánu obce

Život v obci a
služby
podpora péče o
místní tradice a
zvyky
vybudování
komunitního centra v
rámci ORP Kladno

Cestovní
ruch

vybudování
Lesoparku
Homolka

vybudování
rozvoj a podpora
cyklotras
komunitního myšlení
s napojením na
obyvatel
Okoř
rozšíření nabídky
kulturních a
volnočasových
aktivit

propagace
území
identifikace a
ochrana území
a kulturních
hodnot

nedostatek
finančních
prostředků pro
navržené
záměry
nedostatečná
propagace obce
mimo hranice obce
nezájem
potencionálních
návštěvníků o
území

lokální topeniště v
okolí

Zdroj: Dotazníkové šetření, zpracování: autorka
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2

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE
STEHELČEVES – STRUKTURA CÍLŮ,
PRIORIT A AKTIVIT

2.1

Prolegomena
Program rozvoje obce je základním rozvojovým dokumentem obce, zakotveným v

zákoně č. 128/2000 Sb., O obcích, a v zákoně 248/2000 Sb. O regionálním rozvoji.
Pojem „strategie“ pochází z řeckého „strategos“ (generál) a „agein“ (vést).
Původně označoval umění a vědu v oblasti řízení vojenských operací Strategické postupy
postupně pronikaly během 20. století ze sféry vojenství do dalších disciplín a obecně do
řízení. (Wokoun a kol., 2008).
Program rozvoje obce stanovuje hlavní oblasti jejího rozvoje, formuluje možná
řešení a slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce. Je podkladem pro územní
průmět rozvojových aktivit v územním plánu, zvyšuje připravenost obcí k získání vnějších
finančních prostředků a je východiskem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových
záležitostech (MMR ČR, 2015).
Návrh strategického dokumentu byl zpracován studentkou VŠRR, jako téma její
bakalářské práce, na základě spolupráce se starostkami obce paní Jaroslavou Štancovou a
Bc. Petrou Vagenknechtovou, MBA, dále s představiteli obecních spolků a občany tak, aby
respektoval a zohledňoval dlouhodobé zájmy obyvatel a prioritní potřeby obce. Jednotlivé
kroky v procesu plánování byly dále konzultovány se zástupci podnikatelských subjektů a
s ředitelkou základní a mateřské školy, tedy příspěvkové organizace zřizované obcí.
Hlavním zdrojem dat byly výsledky veřejného dotazníkového šetření, dále
dostupná statistická data a data z dalších interních materiálů obce. Plán je v součinnosti
s územním plánem.
Samotným obsahem je jednak socioekonomická analýza s deskripcí a komparací
údajů o obci, a to geografických a historických, demografických dat, údajů o ekonomice,
trhu práce a cestovním ruchu, údajů o nabídce služeb v obci a občanské vybavenosti, dat
vypovídajících o zajištění služeb v oblasti kultury a sportu, dále dat o stavu dopravní
infrastruktury a obslužnosti, o technické infrastruktuře a životním prostředí a informace o
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hospodaření obce. Podstatnou část představují výsledky a analýza dotazníkového šetření,
které autorka dokumentu provedla na podzim roku 2017. Následuje SWOT analýza, na
jejímž základě byl určen potenciál a bariéry dalšího rozvoje obce. Na základě
vyhodnocených informací byly navrženy strategické cíle, prioritní osy, investiční a
neinvestiční aktivity a stanoveny jednotlivé indikátory pro průběžné hodnocení plnění a
úspěšnosti plánu. Indikátory jsou navrženy na jednotlivých kartách a obsahují konkrétní
termíny, popisy jednotlivých aktivit a odpovědnosti za jejich plnění.
Předkládaný strategický dokument nepochybně přispěje k naplnění očekávání,
která projevili obyvatelé Stehelčevsi ve volbách, dotazníkových šetřeních i v diskusích.
Poskytuje ucelený přehled o prioritách a cílech, a také o jednotlivých plánovaných
projektech. Nezbývá než popřát Kamenici štěstí a úspěchy při jejich naplňování.
Zpracovala: Michaela Bernášková, MPA
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2.2

Návrhová část

Motto: „Naše obec je domovem, nikoli pouhým bydlištěm“
Rozvojová střednědobá vize obce
Obec Stehelčeves se stane do roku 2026 čistou a bezpečnou obcí s komplexně vyřešenou
dopravní a technickou infrastrukturou, dostatkem zeleně, poskytující obyvatelům
dostatečně rozvinutou síť služeb, dostatek prostoru pro volnočasové aktivity. Obcí
společně budovanou na komunitní pospolitosti, společně sdílené rozvojové vizi a na
aktivním zapojení obyvatel do spolurozhodování o věcech veřejných.

Obrázek č. 6 Letecký pohled na obec

Zdroj: ziveobce.cz
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2.2.1

Rozvojový potenciál a bariéry rozvoje obce Stehelčeves
Na základě provedené sociálně ekonomické analýzy a SWOT analýzy obce byly

identifikovány rozvojové možnosti obce i bariéry rozvoje.
Zásadním rozvojovým potenciálem obce Stehelčeves je rostoucí počet obyvatel,
jeho nižší průměrný věk a zároveň větší podíl osob s vyšším dokončeným vzděláním. Jde o
mladé lidi ve věku do 30 let a rodiny s malými dětmi, kteří se do obce přistěhovali
v posledních deseti letech z hlavního města Prahy, blízkého Kladna, případně
vzdálenějších lokalit z důvodu potřeby klidnějšího života v suburbii Prahy. Potenciál je
spatřován jak z ekonomického hlediska, tedy v podobě objemu sdílených daní, tak
z hlediska rozvoje komunitního života v obci a zároveň z hlediska rozvoje drobného
podnikání, zejména v oblasti služeb, které v obci již dlouhodobě stagnují nebo zcela chybí
a nedokáží reagovat na poptávku.
Rozvoj drobného podnikání velmi úzce souvisí s ochotou zástupců obecní
samosprávy tyto aktivity podporovat a zároveň s aspekty regionální politiky i hospodářské
politiky státu. Zásadním aspektem je také podpora zájmu obyvatel rozvíjet podnikatelské
aktivity přímo v obci.
Z hlediska pracovních míst je potenciál spatřován zejména dobrou polohou obce
v těsném sousedství hlavního města Prahy a možností pravidelné pracovní dojížďky
obyvatel do hlavního města. V samotné obci je však nabídka pracovních míst nízká,
v současné době takřka nulová. Nezaměstnanost v obci je ale zejména díky možnosti
pracovních aktivit v Praze nižší. Z pohledu zaměstnanosti je ale v obci problém
s některými původními obyvateli, zejména ze sociálně vyloučených skupin.
Z pohledu rozvoje trhu pracovních míst a jejich dostupnosti v obci je hlavní
bariérou nedostatek dalších rozvojových ploch určených pro výstavbu nových firem a
lokace kapitálu i lidských zdrojů. Potenciál pro rozvoj drobného podnikání je spatřován ve
využití prázdných objektů v původní zástavbě obce, které nejsou v současné době
využívány, případně odkoupením zchátralých objektů za spolufinancování obce při použití
dotačních titulů a vytvořením nabídky obecních služeb na podporu udržitelného rozvoje.
Současně obec nedisponuje ani rozvojovými plochami pro další bytovou výstavbu.
Z hlediska rozvoje lidských zdrojů je v obci spatřován potenciál v činnosti základní
školy a mateřské školy, která rozšířila vzdělávání žáků v rámci devítileté docházky a
zajišťuje i řadu mimoškolních aktivit, a dále i činnost sportovního klubu a práce
dobrovolných hasičů s mládeží. Tyto aktivity by měly být v obci podporovány. V oblasti
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komunitního života je shledán potenciál v zájmu zejména nových obyvatel podílet se na
volnočasových aktivitách a společenských a kulturních akcí v obci. Prioritou obce by mělo
být i zřízení komunitního centra, které by zajišťovalo služby nejen pro cílené klienty ze
sociálně problémového prostředí, ale i pro seniory, matky s dětmi a další znevýhodněné
skupiny.
Bariérou by mohl být nezájem obyvatel o obecní politiku a práci v samosprávě
obce v budoucnosti. Proto by měl být zájem o věci veřejné podporován a obyvatelé by měli
být do rozhodování o veřejných záležitostech aktivně zapojování.
Bariérou je v současné době i negativní vztah mezi tzv. starousedlíky a novými
obyvateli. Tato situace není ze strany obce systematicky a efektivně řešena a je příčinou
rozdělení obce na dvě názorově proti sobě stojící skupiny obyvatel.
V oblasti životního prostředí a v péči o krajinu souvisí rozvojový potenciál s již
zmiňovaným nedostatkem rozvojových ploch, takže nebude docházet k dalšímu snižování
zemědělské půdy, nárokům na realizaci další technické infrastruktury a hygienickým
dopadům souvisejícím se zvyšující se automobilovou dopravou. Potenciál obce je
spatřován v investicích do výsadby zeleně jak v extravilánu obce, v centru obce a
v revitalizaci návrší Homolka. V součinnosti s těmito aktivitami souvisí i vybudování
pěších stezek a cyklotras, jako potenciálu pro rozvoj místního cestovního ruchu,
jednodenní rekreaci i rozvoj komunitního života v obci.
Potenciál je spatřován i v možnostech vytvoření dalších biokoridorů, které sníží
zvukové i hygienické dopady blízké rychlostní komunikace R7.
Bariérou rozvoje, definovanou i jako možná hrozba, je umístění tzv. Buštěhradské
haldy na katastrálním území obce a dvou ekologicky zatížených rybníků v extravilánu
obce. Halda je dlouhodobou zátěží, neboť se jedná o rozsáhlou skládku odpadního
materiálu a strusky z původních hutí, v současné době zakonzervovanou a ponechanou
přírodním procesům. Rybníky nejsou v majetku obce a jednání s majiteli o možnosti
spolupráce při jejich revitalizaci byla a jsou dosud neúspěšná.
Významný rozvojový potenciál je v poloze obce a její bezproblémové dostupnosti
z Prahy i Slaného díky rychlostní komunikaci R7. Zároveň obec leží v blízkosti
významných míst ČR, jako je obec Lidice, Okoř s přírodním parkem nebo Zákolany s
historickou Budčí. Současně obec leží v blízkosti letiště V. Havla.
Rozvojový potenciál je spatřován také v oblasti regionálního a místního cestovního
ruchu a napojením obce na výše zmíněná místa. V současnosti není vytvořena síť
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cyklostezek ani pěších stezek a obec není pro možné návštěvníky atraktivní. Hlavní
atraktivitou místa by mohlo být původní neolitické naleziště Homolka a investice na jeho
úpravu v park s naučnou stezkou a volnočasovými aktivitami.
V oblasti vybavenosti obce technickou infrastrukturou je spatřován hlavní potenciál
v kompletním vybudování kanalizační sítě, napojením na ČOV ve Vrapicích a plynofikaci
obce. V nové zástavbě je i dostatek parkovacích míst. Dopravní infrastruktura je ve velmi
špatném stavu, týká se chodníků a jejich nedostatku i kritického stavu komunikace II. třídy.
V této záležitosti je ale nutná a prvořadá spolupráce a součinnost s Krajským úřadem
Středočeského kraje.
Bariérou je snaha o snížení počtu lokálních topenišť v obci a přechod na čistější
zdroje vytápění v původní zástavbě. Obyvatelé z této lokality odmítají změnit svůj
dosavadní způsob vytápění a vzhledem k jejich vysokému věku, případně sociální situaci,
nejsou schopni reagovat na jim nabízené možnosti spolufinancování nových zdrojů. S tím
souvisí i jejich péče o objekty bydlení, případně zrestituované hospodářské objekty, a
následný nepořádek v okolí jejich bydliště.
Na základě výše uvedených poznatků a dat, dále na základě podkladů z Programu
obce, byla sestavena struktura střednědobého strategického plánu rozvoje obce na období
2018 – 2026.

2.2.2

Struktura střednědobého strategického plánu rozvoje obce
Struktura plánu definuje tři základní strategické cíle, které vymezují základní

cestu a výsledek rozvojového procesu pro naplnění střednědobé vize. Na základě cílů jsou
definovány prioritní osy jako přednostní směr řešení pro dosažení příslušného cíle a
aktivity, které při realizaci zpravidla vyúsťují do konkrétních projektů. Aktivity jsou
určeny jako investiční a neinvestiční a k nim jsou přiřazeny jednotlivé indikátory, tedy
ukazatele pro následné monitorování a hodnocení naplňování jednotlivých aktivit. Pro
strategický plán obce Stehelčeves byly jako grafický vzor využity tabulky ze Strategického
plánu Kamenice 2014 – 2020, autorů Ing. N. Krejčové, Ph.D., Prof. RNDr. R. Wokouna,
CSc. a RNDr. J. Kouřilové, Ph.D.
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V následujících tabulkách jsou popsány výše uvedené údaje struktury strategického plánu.

SC 1: Kvalita života v obci
PO 1. 1 Rozvoj občanské infrastruktury, podnikání, podpora sportu, kultury a
místního cestovního ruchu
PO 1. 2 Podpora komunitního života
PO 1. 3 Zkvalitnění činnosti a služeb OÚ

SC 2: Dopravní a technická infrastruktura
PO 2. 1 Dobudování a oprava místních komunikací
PO 2. 1. Snížení lokálních topenišť

SC 3: Životní prostředí a krajina
PO 3. 1 Úprava veřejných prostranství, rozvoj obecní zeleně.
PO 3. 2 Revitalizace problémových lokalit
PO 3. 3 Péče o vodní zdroje
Jednotlivé strategické cíle jsou verbálně popsány a následně rozpracovány do
tabulek pro lepší přehlednost a celistvost.
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SC 1: Kvalita života v obci
Obyvatelstvo Stehelčevsi se převážně zajímá o dění v obci, účastní se vybraných
pravidelně pořádaných akcí. Nejvíce akcí je určeno pro rodiny s dětmi. Na přímé a aktivní
účasti v obecních záležitostech však neparticipuje zejména z nedostatku osobního zájmu,
případně z časových důvodů.
Stěžejním problémem v obci je nefunkční komunitní pospolitost, z důvodu
zhoršených vztahů mezi starousedlíky a novými obyvateli obce, zejména nově
přistěhovalými v Anglickém resortu, což v důsledku vede k „sektování“ obyvatel.
V oblasti komunitního rozvoje je hlavním cílem podporovat společné aktivity obyvatel
napříč věkovým spektrem zejména udržením, případně rozšířením počtu pravidelně
pořádaných akcí, které reflektují místní tradice a zvyklosti.
V oblasti volnočasových a společenských aktivit je v obci zcela opomíjena skupina
mladých lidí ve věku 13 – 18 let, na níž by měla být zaměřena pozornost, stejně jako na
akce pořádané pro seniory a na aktivity podporující zapojení obyvatel do participace na
veřejném životě.
Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, místní obyvatelstvo realizuje nákup služeb a
zboží v obci v omezené míře. Je tedy důležité, aby obec vytvářela podmínky pro
poskytovatele služeb, zejména v oblasti malého a drobného podnikání na základě potřeb a
možnostech obce. Pro tuto oblast je důležité zmapovat strukturu podnikatelských subjektů
v obci.
Obec i její příspěvkové organizace – základní a mateřská škola, poskytují kvalitní a
profesionální veřejné služby a úkolem obce je nejen tento trend udržet, ale zároveň zapojit
její školu do realizace aktivit pro obyvatele ve věku 13 – 18 let. S podporou aktivit pro
mládež souvisí i podpora spolků v obci a snaha o realizaci výstavby nové multifunkční
haly.
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Tabulka č. 8 Strategický cíl 1, jeho prioritní osy, aktivity a indikátory
Prioritní osa

PO 1.1 Rozvoj občanské infrastruktury,
podnikání, podpora sportu, kultury a
místního cestovního ruchu

Strategický
cíl

Typ a číslo
aktivity
IA 1.1.1
IA 1.1.2
IA 1.1.3
IA 1.1.4
NA 1.1.5

NA 1.1.6
NA 1.1.7
NA 1.1.8
NA 1.2.1
NA 1.2.2

NA 1.2.4
NA 1.2.5
NA 1.2.6
NA 1.2.7
NA 1.2.8
NA 1.2.9
NA 1.2.10
NA 1.2.11
NA 1.2.12
NA 1.2.13

PO 1.3 Zkvalitnění činnosti a
služeb OÚ

SC1

PO 1.2 Podpora komunitního života

NA 1.2.3

IA 1.3.1

IA 1.3.2

NA 1.3.3
NA 1.3.4
NA 1.3.5

Aktivita

Indikátor

Rekonstrukce domu č.p.
65 - sociální a
zdravotnické služby
Obnova vozového parku
SDH
Nástavba požární
zbrojnice pro SDH
Výstavba multifunkční
sportovní haly
Podpora činnosti spolků
Stehelčevec a podpora
práce s mládeží.
Realizace volnočasových
aktivit pro věkovou
strukturu 13 - 18 let.
Podpora podnikání
Propagace obce
pravidelná realizace akce
Zlaté české ruce
pravidelná realizace akce
Vánoční trhy
pravidelná realizace akce
Velikonoční výstava
pravidelná realizace akce
Dětský karneval
pravidelná realizace akce
Dětský den
pravidelná realizace akce
Mikulášská a zahájení
Adventu
pravidelná realizace akce
Školský ples
Pravidelná realizace akce
Novoroční ohňostroj
Pravidelná realizace akce
Pálení čarodějnic
Pravidelná realizace akce
Dílničky pro děti
Pravidelná realizace akce
Setkávání seniorů
Pravidelná realizace akce
Plas hasičů
Pravidelná realizace akce
Ples sportovců
Údržba budov v majetku
obce
Odkoupení strategických
pozemků dle ÚP do
majetku obce s jasným
záměrem jejich využití
Podpora drobného
podnikání v oblasti
služeb
Zajištění služby Obecní
policie
Zkvalitnění poskytování
informací

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5
1.1.6

1.2.1

1.3.1

1.3.2

1.3.3
1.3.4
1.3.5

Zpracování: autorka
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SC 2: Dopravní a technická infrastruktura
Zkvalitnění dopravní infrastruktury je základním požadavkem pro další udržitelný
rozvoj obce. V obci je nedostatek chodníků, a kritický stav stávajících. Vedení obce
v současné době tyto problémy řeší a zvolené aktivity jsou definovány na základě
připravených záměrů. Základní prioritou je dotažení záměrů do fáze zrealizovaných
projektů.
Páteřní komunikace procházející obcí je zatěžována jak automobilovou dopravou,
způsobenou každodenní dojížďkou obyvatel do zaměstnání, tak kamionovou dopravou,
způsobenou blízkostí R7 a zkracováním si trasy do staré průmyslové zóny v Kladně.
Palčivou otázku silniční komunikace je potřeba řešit v součinnosti se Středočeským
krajem.
Prioritou je také zpevnění cest v extravilánu obce v návaznosti na připravované
biokoridory, v souladu s územním plánem. V součinnosti s tím by měla obec vybudovat
cyklostezky.
Obec je plně vybavena kanalizační sítí s napojením na ČOV ve Vrapicích, což je na
stávající počet obyvatel v současnosti dostačující. Obec je plně plynofikována, problémy
působí obyvatelé v původní zástavbě, kteří znečišťují ovzduší používáním lokálních
topenišť, a i přes veškeré snahy obce, pomoci tento problém řešit, nedošlo k posunu v této
problematice. Zejména v době inverzního charakteru počasí je tak kvalita ovzduší v obci
velmi špatná. Jednou z priorit je motivovat obyvatele k přechodu na ekologičtější způsob
vytápění, pomoci při čerpání dotací z fondů MŽP nebo KÚ Středočeského kraje a nastavit
systém kontrol v součinnosti s orgány ochrany životního prostředí.
V dotazníkovém šetření bylo upozorněno i na nedostatek spojů MHD do Kladna.
Od září 2017 zajišťuje dopravní obslužnost PID a došlo k omezení spojů do nejbližšího
spádového místa.
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Tabulka č. 9 Strategický cíl 2, jeho prioritní osy, aktivity a indikátory
Typ a číslo
aktivity

Priorita

Bezmotorové
komunikace Nové chodníky 2.1.1
2.1.2

PO 2.1 Dobudování a oprava místních
komunikací

SC2

Prioritní
osa

Aktivita

IA 2.1.1.1

Ulice Hlavní od mostu ke
škole

IA 2.1.1.2

Ulice Hlavní křižovatka k
Brůdek zastávka

IA 2.1.1.3

Ulice Hlavní křižovatka
Ulice Hlavní křižovatka k
konec obce směr Praha
Ulice V Hermacha k konec
obce směr Dřetovice
Pěší stezka Anglický resort
- Homolka

IA 2.1.1.4
IA 2.1.1.5
IA 2.1.2.1
IA 2.1.2.2

Pěší stezka Homolka Brandýsek

IA 2.1.2.3

Pěší stezka k Pivovaru
Pěší stezka Brožovo Buštěhrad

IA 2.1.2.4
IA 2.1.3
IA 2.1.4
IA 2.1.5

PO 2.2
Redukce lokálních
zdrojů znečištění

Strategický
cíl

NA 2.2.1
NA 2.2.2
NA 2.2.3

Opravy a údržba místních
nezpevněných komunikací
a místních komunikací
Vrapická a Dřetovická
Zvýšení bezpečnosti
chodců na Hlavní ulici a v
ulici Hermana

Indikátor

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Vybudování cyklostezek v
extravilánu obce

2.1.5

Zajištění namátkových
kontrol lokálních
znečišťovatelů
Nastavení účinného
systému likvidace
biologického odpadu
Nastavení účinného
systému nakládání se
separovaným odpadem,
vznik nových sběrných
míst

2.2.1

Zpracování: autorka

55

SC 3: Životní prostředí a krajina
Z výsledků dotazníkového šetření je patrný zájem obyvatel o zkvalitňování
životního prostředí v obci a přání bydlet v kultivovaném a čistém prostředí s dostatkem
zeleně v přímém dosahu hlavního města. Zásadním problém obce je nedostatek ploch
určených pro volnočasové aktivity, procházky a zároveň kulturní veřejné prostranství pro
společná setkávání. Hrozbou je přítomnost Buštěhradské haldy, ekologicky zatížených
rybníků a rozlivová zóna Dřetovického potoka procházejícího středem obce. Obec
v posledních letech věnuje velkou pozornost výsadbě zeleně v extravilánu obce, zejména
v budování biokoridorů a liniových pásem v přímé návaznosti na plochy polí,
obhospodařovaných drobnými zemědělci. Snahou obce je zachování současného stavu
výstavby a zabránění případného rozšiřování ploch určených k další výstavbě. Dobudování
biokoridorů a navazujících pěších stezek a cyklotras. Prioritou je revitalizace návrší
Homolka pro rekreační účely a následného rozvoje místního cestovního ruchu.
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Tabulka č. 10 Strategický cíl 3, jeho prioritní osy, aktivity a indikátory

PO 3.2
PO 3.3 Péče o vodní
Ochrana
zdroje
problémových
lokalit

SC3

Priorita

Typ a číslo
aktivity

LBK

Aktivita

IA 3.1.2

Revitalizace centra obce a
výsadba zeleně
LBK Anglický resort
Homolka

IA 3.1.3

LBK Homolka Brandýsek

IA 3.1.4

LBK k Pivovaru

IA 3.1.5

LBK Brožovo - Buštěhrad

IA 3.1.6

LBC u Brandýska

IA 3.1.1

LBC

Prioritní osa

PO 3.1 Úprava veřejných
prostranství, rozvoj obecní
zeleně

Strategický
cíl

IA 3.1.7
NA 3.2.1

Indikátor

3.1.1

Revitalizace návrší
Homolka a naučná stezka.
Udržení zakonzervovanosti
buštěhradské haldy

NA 3.2.2

Kontrola nakládání s
ekologicky zatíženými
rybníky

NA 3.3.1

Údržba Dřetovického
potoka ve spolupráci s
povodím Vltavy

NA 3.3.2

Kontrola potencionálních
znečišťovatelů
podzemních i povrchových
vod

3.1.2

3.2.1

3.3.1

Zpracování: autorka
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2.2.3

Indikátory

Stanovení indikátorů pro implementaci strategického plánu je prioritou jeho úspěšného
plnění a dosažení pozitivního výsledku. Indikátory představují závazné ukazatele
monitorování a hodnocení. Jsou nositeli informací o věcném plnění jednotlivých
stanovených investičních i neinvestičních aktivit a naplňování prioritních os a následně
strategických cílů střednědobého plánu rozvoje obce. Pro zajištění jejich účinnosti musí být
jasně definovány, musí být přehledné, tedy snižovat velký počet dat a informací při
zachování jejich podstaty a původního významu a musí být měřitelné. Pro vyhodnocování
strategického plánu rozvoje obce Stehelčeves je navržena sada 22 indikátorů, jež jsou
rozpracovány na jednotlivých indikátorových kartách, které jsou součástí práce v příloze.
Malé obce zpravidla ve svých strategických dokumentech definují 10 indikátorů, pro obec
Stehelčeves jich autorka navrhla vyšší počet, vzhledem k tomu, že jde o návrh
strategického dokumentu a zastupitelstvo následně určí, které z navřených priorit a
souvisejících indikátorů bude ve strategickém plánu obce uplatňovat. Indikátory jsou
uvedeny v tabulce č. 11 až 32.
Karta indikátorů obsahuje:
název strategického cíle
-

SC 1 Kvalita života v obci

-

SC 2 Dopravní a technická infrastruktura

-

SC 3 Životní prostředí a cestovní ruch

název prioritní osy.
číslo a název indikátoru – indikátory byly sestaveny ke sledování investičních a
neinvestičních aktivit.
měrná jednotka – jednotka, dle které jsou měřeny jednotlivé indikátory (např. počet
zrealizovaných společenských akcí, počet km zbudovaných stezek, biokoridorů, atd.)
optimální směr naplňování – měl by odpovídat tendenci hodnoty indikátoru, ke které by
mělo dojít splněním jednotlivých úkolů (např. rostoucí tendence, udržení stávající hodnoty,
realizováno ANO/NE)
garanta za naplnění měřítka a cíle – osoba zajišťující dohled nad naplněním měřítka a
odpovídající za dosažení cílové hodnoty
současný stav – reálné hodnoty indikátoru podle skutečnosti
plán – cílové hodnoty indikátorů, kterých bude dosaženo po úspěšné realizaci aktivity.
rok dosažení – plánovaný rok splnění opatření a úkolů
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popis měřítka – zahrnuje jeho kontext, přínos a tendence do budoucna
perioda vyhodnocování měřítka – časový interval, v jakém bude prováděno hodnocení
jednotlivých indikátorů

Karty indikátorů strategického plánu rozvoje obce Stehelčeves
Tabulka č. 11 indikátor SC 1
Strategický cíl:

SC1 Kvalita života v obci

Prioritní osa:

PO 1.1 Rozvoj občanské infrastruktury

Indikátor:

1.1.1

Název:

Rekonstrukce domu č. p. 65

Měrná jednotka:

Zrekonstruovaná budova

Optimální směr:

ano / ne

Garant za naplnění měřítka a cíle:
Současný stav

Starosta
není

Plán

Zrekonstruovat objekt

Rok dosažení
Popis měřítka:

2026
Budova po rekonstrukci bude využita jako
objekt pro poskytování zdravotních a
sociálních služeb, pro potřeby ZŠ v obci a
jako prostory pro volnočasové aktivity a
akce spolků v rámci rozvoje komunitního
života obyvatel. Služby budou poskytovány
i obyvatelům znevýhodněných skupin a
skupin ohrožených sociálním vyloučením.

Perioda vyhodnocování měřítka:

1x ročně
Zpracování: autorka
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Tabulka č. 12 indikátor SC 1
Strategický cíl:
Prioritní osa:
Indikátor:
Název:
Měrná jednotka:
Optimální směr:
Garant za naplnění měřítka a cíle:
Současný stav
Plán
Rok dosažení
Popis měřítka:

Perioda vyhodnocování měřítka:

SC1 Kvalita života v obci
PO 1.1 Rozvoj občanské infrastruktury
1.1.2
Podpora SDH
Zakoupená cisterna a zrealizovaná nástavba
ano / ne
Místostarosta
není
Cisterna 2020 / nástavba 2026
Zakoupením cisterny dojde k obnovení
vozového parku SDH a zlepšení jeho
činnosti. Realizace nástavby budovy
kulturního domu za účelem rozšíření
nedostatečných prostor pro samotnou
činnost SDH a dále pro aktivity SDH při
práci s mládeží.
1x ročně
Zpracování: autorka

Tabulka č. 13 indikátor SC 1
Strategický cíl:

SC1 Kvalita života v obci

Prioritní osa:

PO 1.1 Rozvoj občanské infrastruktury

Indikátor:
Název:

1.1.3
Výstavba multifunkční haly

Měrná jednotka:

Nový objekt sportovní haly

Optimální směr:

ano / ne

Garant za naplnění měřítka a cíle:

Starosta

Současný stav
Plán

není
zpracovat projekt do roku 2020

Rok dosažení
Popis měřítka:

2026
Multifunkční sportovní hala bude
využívána obyvateli obce, žáky ZŠ i
obyvateli okolních obcí. V budově ZŠ
chybí tělocvična. Rozšíří se nabídka
sportovních aktivit v obci a podpoří se
skupina obyvatel ve věku 13 - 18 let ve
volnočasových aktivitách. Vzhledem k
rostoucí populační křivce bude hala
využívána dlouhodobě.
1x ročně
Zpracování: autorka

Perioda vyhodnocování měřítka:
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Tabulka č. 14 indikátor SC 1
Strategický cíl:
Prioritní osa:
Indikátor:
Název:
Měrná jednotka:
Optimální směr:
Garant za naplnění měřítka a cíle:
Současný stav
Plán
Rok dosažení
Popis měřítka:

Perioda vyhodnocování měřítka:

SC1 Kvalita života v obci
PO 1.1 Rozvoj občanské infrastruktury
1.1.4
Podpora činnosti spolků a podpora práce s
mládeží.
Kč
udržet stávající hodnotu
Starosta / předseda komise pro DMS
existuje
existuje
2018 - 2026
Finanční podpora pro SK Stehelčeves a
SDH Stehelčeves, podpora spolupráce s
existujícími spolky v obci. V součinnosti s
realizací investičních projektů a spolupráce
se ZŠ bude podporován vznik nových
volnočasových aktivit pro věkovou skupinu
obyvatel 13 - 18 let.
1x ročně
Zpracování: autorka

Tabulka č. 15 indikátor SC 1
Strategický cíl:
Prioritní osa:
Indikátor:
Název:

SC1 Kvalita života v obci
PO 1.1 Rozvoj občanské infrastruktury
1.1.5
Podpora podnikání

Měrná jednotka:

počet služeb

Optimální směr:
Garant za naplnění měřítka a cíle:

stoupající tendence
starosta

Současný stav

nedostatečný
Rozšířit nabídky obchodu, zajistit
pravidelnou lékařskou péči, pediatra a
drobné provozovny

Plán
Rok dosažení
Popis měřítka:

2026

Perioda vyhodnocování měřítka:

1x ročně

Rozšíření sortimentu zboží a provozní doby
místního obchodu, zajistit ordinaci a služby
pediatra a pravidelnou denní ordinaci
praktického lékaře. Poskytnout nové
služby: kadeřnictví, služby pomoci
v domácnostech, drobné řemeslnické práce.
Zpracování: autorka
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Tabulka č. 16 indikátor SC 1
Strategický cíl:
Prioritní osa:

SC1 Kvalita života v obci
PO 1.1 Rozvoj občanské infrastruktury

Indikátor:

1.1.6

Název:

Propagace obce

Měrná jednotka:

počet výtisků propagačních materiálů

Optimální směr:
Garant za naplnění měřítka a cíle:

stoupající tendence
starosta / komise DMS

Současný stav

není

Plán

zpracovat návrhy propagačních materiálů

Rok dosažení
Popis měřítka:

2026
Vypracovat propagační materiály obce v
návaznosti na rozšíření pěších stezek,
cyklotras a revitalizaci návrší Homolka,
zajistit distribuci materiálů v regionu,
spolupracovat s regionálním tiskem a
propagovat obec v rámci MAS
Přemyslovské střední Čechy.

Perioda vyhodnocování měřítka:

1x ročně
Zpracování: autorka

Tabulka č. 17 indikátor SC 1
Strategický cíl:

SC1 Kvalita života v obci

Prioritní osa:

PO 1.2 Podpora komunitního života

Indikátor:

1.2.1

Název:

Pravidelně realizované společenské akce

Měrná jednotka:

Počet zrealizovaných akcí

Optimální směr:

Rostoucí tendence

Garant za naplnění měřítka a cíle:

Předseda komice sociálně kulturní

Současný stav

13

Plán

20

Rok dosažení
Popis měřítka:

2026

Perioda vyhodnocování měřítka:

2x ročně

Pravidelné pořádání kulturních a
společenských akcí podporuje navazování
nových sousedských vztahů, posilování
komunitní pospolitosti a posilování vztah
obyvatel k obci a obecním záležitostem.
Zpracování: autorka
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Tabulka č. 18 indikátor SC 1
Strategický cíl:
Prioritní osa:
Indikátor:
Název:
Měrná jednotka:
Optimální směr:
Garant za naplnění měřítka a cíle:
Současný stav
Plán
Rok dosažení
Popis měřítka:

Perioda vyhodnocování měřítka:

SC1 Kvalita života v obci
PO 1.3 Zkvalitnění činnosti a služeb OÚ
1.3.1
Údržba budov v majetku obce
Počet udržovaných budov
Rostoucí tendence
Starosta / místostarosta
existuje
zpracovat studii potřeb
2018 - 2026
Budovy v majetku obce jsou dle potřeby
opravovány a rekonstruovány (Kulturní
dům, budova ZŠ, budova OÚ). Bude
prováděna další pravidelná údržba budov a
tím zhodnocován majetek obce.
1x ročně
Zpracování: autorka

Tabulka č. 19 indikátor SC 1
Strategický cíl:

SC1 Kvalita života v obci

Prioritní osa:

PO 1.3 Zkvalitnění činnosti a služeb OÚ

Indikátor:

1.3.2

Název:

Nákup pozemků

Měrná jednotka:

Počet zrealizovaných nákupů

Optimální směr:

Udržet stávající hodnotu

Garant za naplnění měřítka a cíle:

Starosta

Současný stav

je realizováno

Plán

dle nabídky a možností obce

Rok dosažení
Popis měřítka:

2018 - 2026
S jasným záměrem využití a dle finančních
možností obce nakoupit pozemky, které
jsou ve vlastnictví soukromých osob,
zejména v původní staré zástavbě. Tyto
pozemky jsou nevyužívány, objekty
chátrají a ohrožují životní prostředí a
bezpečnost v obci

Perioda vyhodnocování měřítka:

1x ročně
Zpracování: autorka
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Tabulka č. 20 indikátor SC 1
Strategický cíl:
Prioritní osa:
Indikátor:
Název:
Měrná jednotka:
Optimální směr:
Garant za naplnění měřítka a cíle:
Současný stav
Plán
Rok dosažení
Popis měřítka:

Perioda vyhodnocování měřítka:

SC1 Kvalita života v obci
PO 1.3 Zkvalitnění činnosti a služeb OÚ
1.3.3
Katalog podnikatelů v obci
existence elektronického katalogu
ano / ne
Starosta / místostarosta
není
Vypracovat elektronický katalog
2020
Katalog podnikatelům přinese aktuální
přehled o podnikatelských aktivitách,
zejména malé a střední podnikání, v obci.
Obec podpoří aktivity malého a středního
podnikání, což umožní posílení místního
trhu a rozšíření nabídky služeb, které v obci
v současnosti scházejí.
2x ročně
Zpracování: autorka

Tabulka č. 21 indikátor SC 1
Strategický cíl:

SC1 Kvalita života v obci

Prioritní osa:

PO 1.3 Zkvalitnění činnosti a služeb OÚ

Indikátor:

1.3.4

Název:

Obnovení služby obecní policie

Měrná jednotka:

Výkon služby

Optimální směr:

ano / ne

Garant za naplnění měřítka a cíle:

Starosta

Současný stav

není

Plán

Zajistit službu

Rok dosažení
Popis měřítka:

2020
Zajištění služby obecní policie smluvně s
jinou obcí, jako služby, která byla z
nedostatku finančních prostředků zrušena.
Cílem je posílení bezpečnosti a pořádku v
obci.

Perioda vyhodnocování měřítka:

Po skončení
Zpracování: autorka
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Tabulka č. 22 indikátor SC 1
Strategický cíl:
Prioritní osa:
Indikátor:
Název:
Měrná jednotka:
Optimální směr:
Garant za naplnění měřítka a cíle:
Současný stav
Plán
Rok dosažení
Popis měřítka:

Perioda vyhodnocování měřítka:

SC1 Kvalita života v obci
PO 1.3 Zkvalitnění činnosti a služeb OÚ
1.3.5
Poskytování informací
počet návštěv webových stránek a počet
výtisků Zpravodaje
Rostoucí tendence
Starosta
existuje
2019
Zlepšení služeb v oblasti poskytování
informací, Především ve zkvalitnění
webových stránek obce, zpřehlednění a
zjednodušení vyhledávání těchto informací
a zlepšení aktualizace. Zkvalitnit i formální
a obsahovou stránku Zpravodaje a podpořit
zapojení místních podnikatelů do
spolufinancování Zpravodaje pomocí
inzerce.
2x ročně
Zpracování: autorka

Tabulka č. 23 indikátor SC 2

Prioritní osa:
Indikátor:
Název:
Měrná jednotka:
Optimální směr:

SC2 Dopravní a technická infrastruktura
PO 2.1 Dobudování a oprava místních
komunikací
2.1.1
Nové chodníky
metry
rostoucí tendence

Garant za naplnění měřítka a cíle:
Současný stav

Starosta
není

Plán
Rok dosažení
Popis měřítka:

8000 m
2026
Vybudování zcela chybějících chodníků v
obci a to v ulici Hlavní a v ulici Hermacha,
páteřních komunikacích, současně s tím
vybudování dvou přechodů pro chodce a to v
ulici Hermacha - autobusová zastávka a v
ulici Hlavní u OÚ. Z hlediska bezpečnosti
prioritní investice.

Perioda vyhodnocování měřítka:

1x ročně

Strategický cíl:

Zpracování: autorka
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Tabulka č. 24 indikátor SC 2
Strategický cíl:
Prioritní osa:
Indikátor:
Název:
Měrná jednotka:
Optimální směr:
Garant za naplnění měřítka a cíle:
Současný stav
Plán
Rok dosažení
Popis měřítka:

Perioda vyhodnocování měřítka:

SC2 Dopravní a technická infrastruktura
PO 2.1 Dobudování a oprava místních
komunikací
2.1.2
Pěší stezky
km
Rostoucí tendence
Starosta
1,5 km
10 km
2026
V souvislosti s výsadbou zeleně a
budováním LBK a LBC vybudovat v
extravilánu obce nové pěší stezky a tím
propojit obec se sousedními obcemi mimo
silniční komunikaci a umožnit obyvatelům
trávení volného času v okolní přírodě.
1x ročně
Zpracování: autorka

Tabulka č. 25 indikátor SC 2

Prioritní osa:

SC2 Dopravní a technická infrastruktura
PO 2.1 Dobudování a oprava místních
komunikací

Indikátor:

2.1.3

Název:

Oprava místních komunikací

Měrná jednotka:

km

Optimální směr:

rostoucí tendence

Garant za naplnění měřítka a cíle:

Starosta

Současný stav

není

Plán

vypracovat projekt

Rok dosažení
Popis měřítka:

2026

Perioda vyhodnocování měřítka:

1x ročně

Strategický cíl:

Místní komunikace ve staré zástavbě jsou
nezpevněné a obtížně udržovatelné.
Komunikace v ulici Vrapická a Dřetovická
jsou v kritickém stavu. Opravou komunikací
dojde ke zlepšení dopravní situace v obci,
životního prostředí a čistoty v obci.
Zpracování: autorka
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Tabulka č. 26 indikátor SC 2
Strategický cíl:
Prioritní osa:
Indikátor:
Název:
Měrná jednotka:
Optimální směr:
Garant za naplnění měřítka a cíle:
Současný stav
Plán
Rok dosažení
Popis měřítka:

Perioda vyhodnocování měřítka:
Tabulka č. 27 indikátor SC 2
Strategický cíl:

SC2 Dopravní a technická infrastruktura
PO 2.1 Dobudování a oprava místních
komunikací
2.1.4
Přechody pro chodce
počet přechodů
Rostoucí tendence
Starosta
není
2 km
2026
V součinnosti s vybudováním sítě chodníků
je nutné zrealizovat vybudování dvou
přechodů pro chodce na nejvíce
frekventovaných místech, a to v ulici
Hermacha a v ulici Hlavní. Vzhledem k
vysoké frekvenci osobní a i nákladní
automobilové dopravy je nutné zajistit
bezpečnost dalších účastníků silničního
provozu.
1x ročně
Zpracování: autorka

Prioritní osa:
Indikátor:
Název:
Měrná jednotka:

SC2 Dopravní a technická infrastruktura
PO 2.1 Dobudování a oprava místních
komunikací
2.1.5
Vybudování cyklotras
km

Optimální směr:

rostoucí tendence

Garant za naplnění měřítka a cíle:

Starosta

Současný stav

není

Plán
Rok dosažení
Popis měřítka:

10 km
2026

Perioda vyhodnocování měřítka:

1x ročně

Pro dostupnost obce cyklistům jinak než po
silničních komunikacích budou vybudovány
cyklotrasy s propojením na současné
cyklotrasy a na atraktivní místa v okolí.
Cyklotrasy umožní rozvoj rekreačních
aktivit rezidentů a nerezidentů a podpoří
možnost vzniku místního turistického ruchu.
Zpracování: autorka
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Tabulka č. 28 indikátor SC 2
Strategický cíl:
Prioritní osa:
Indikátor:
Název:
Měrná jednotka:
Optimální směr:
Garant za naplnění měřítka a cíle:
Současný stav
Plán
Rok dosažení
Popis měřítka:

Perioda vyhodnocování měřítka:

SC2 Dopravní a technická infrastruktura
PO 2.2 Dobudování a oprava místních
komunikací
2.2.1
Redukce lokálních zdrojů znečištění
počet kontrol / počet sběrných míst
Rostoucí tendence
Starosta
kontroly chybí / 5 sběrných míst
kontroly dle situace / 7 míst
2020 - 2026
Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel
zajistit vybudování dalších dvou sběrných
míst separovaného odpadu a to v Anglickém
resortu a v lokalitě Brožovo. Dále dokončit a
realizovat projekt dodávky kompostérů do
domácností. Pravidelně provádět kontrolu
majitelů kotlů na tuhá paliva a likvidovat
zárodky černých skládek.
1x ročně
Zpracování: autorka
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Tabulka č. 29 indikátor SC 3
Strategický cíl:

SC3 Životní prostředí a cestovní ruch

Prioritní osa:
Indikátor:

PO 3.1 Úprava veřejných prostranství a
rozvoj obecní zeleně
3.1.1

Název:

LBK, LBC a obecní zeleň

Měrná jednotka:

m

Optimální směr:

rostoucí tendence

Garant za naplnění měřítka a cíle:

Starosta

Současný stav

není

Plán

5000 m

Rok dosažení
Popis měřítka:

2026
Dle zpracovaného projektu dobudovat síť
biokoridorů v extravilánu obce a následně
lokálního biocentra na katastru obce u
Brandýska. Vysazované koridory budou
tvořit prstenec kolem obce, což přispěje ke
zlepšení stavu životního prostředí,
odhlučnění blízké D7 i k lepšímu
zadržování vody v krajině neboť obec je
umístěna uprostřed polí s převahou
pěstování technických plodin. V centru
obce vysázet nové stromy místo
současných, které ohrožují bezpečnost
obyvatel.

Perioda vyhodnocování měřítka:

1x ročně
Zpracování: autorka
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Tabulka č. 30 indikátor SC 3
Strategický cíl:
Prioritní osa:
Indikátor:
Název:
Měrná jednotka:
Optimální směr:
Garant za naplnění měřítka a cíle:
Současný stav
Plán
Rok dosažení
Popis měřítka:

Perioda vyhodnocování měřítka:

SC3 Životní prostředí a cestovní ruch
PO 3.2 Úprava veřejných prostranství a
rozvoj obecní zeleně
3.1.2
Revitalizace návrší Homolka
Park s naučnou stezkou
Rostoucí tendence
Starosta
není
zpracovat projekt
2026
V oblasti zkvalitnění životního prostředí je
revitalizace Homolky stěžejní investiční
aktivitou. Vznikne tak nové místo pro
aktivní odpočinek obyvatel s naučnou
stezkou. Dojde ke zlepšení životního
prostřední v obci a možnosti rozvoje
místního a mikroregionálního turistického
ruchu. Revitalizace je závislá od vyjádření
geologů a archeologů, neboť se jedná o
původní neolitické pohřebiště.
1x ročně
Zpracování: autorka
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Tabulka č. 31 indikátor SC 3
Strategický cíl:

SC3 Životní prostředí a cestovní ruch

Prioritní osa:

PO 3.2 Ochrana problémových lokalit

Indikátor:

3.2.1

Název:

Ochrana problémových lokalit

Měrná jednotka:

počet kontrol

Optimální směr:

pouze monitorovat

Garant za naplnění měřítka a cíle:

místostarosta / předseda komise pro životní
prostředí

Současný stav

není

Plán

zpracovat plán kontrol

Rok dosažení
Popis měřítka:

2018-2026
Výsledkem je dosažení udržení
zakonzervovanosti buštěhradské haly a
kontrola dalšího nakládání s ekologicky
zatíženými rybníky, které jsou v katastru
obce v majetku soukromého vlastníka.
Zabránit podnikatelským aktivitám, jak v
oblasti haldy, tak rybníků.

Perioda vyhodnocování měřítka:

1x ročně
Zpracování: autorka

Tabulka č. 32 indikátor SC 3
Strategický cíl:
Prioritní osa:
Indikátor:
Název:
Měrná jednotka:
Optimální směr:
Garant za naplnění měřítka a cíle:
Současný stav
Plán
Rok dosažení
Popis měřítka:

Perioda vyhodnocování měřítka:

SC3 Životní prostředí a cestovní ruch
PO 3.3 Péče o vodní zdroje
3.3.1
Vodní zdroje
počet kontrol
pouze monitorovat
Starosta
není
zpracovat plán kontrol
2018-2026
Kontrola potencionálních znečišťovatelů
podzemních i povrchových vod a ve
spolupráci s povodím Vltavy dále
pravidelně udržovat Dřetovický potok.
1x ročně
Zpracování: autorka
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