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PŘEDMLUVA
Strategický plán obce Jedomělice je koncepčním dokumentem, který
•

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

•

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

Ke strategické části dokumentu jsou volně připojeny projektové karty, v nichž jsou
charakterizovány jednotlivé akce, s nimiž v horizontu zhruba dvou následujících volebních
období obec počítá a které jsou potřebné k tomu, aby se podařilo naplnit strategickou vizi,
formulovanou v tomto strategickém plánu.
Strategický plán obce Jedomělice vznikal v součinnosti zastupitelů obce a zpracovatelů,
Přemyslovské střední Čechy o.p.s., do jehož územní působnosti obec Jedomělice (člen
Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti) patří. Zastupitelé obce revidovali
analytickou část, charakterizovali společně se zpracovateli současný stav obce ve SWOT
analýze, formulovali strategickou vizi své obce a připravili pro dokument projektové karty,
vycházející ze stavu a očekávání na počátku roku 2011, kdy byl strategický plán obce
dokončen.
Strategický plán byl částečně aktualizován v srpnu - září 2015.
V textu bylo využito fotografií a dalších obrazových a mapových podkladů z internetových
stránek a úřadu obce a webu města Slaný.

Silnice obcí směrem k mateřské škole
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1. ÚVOD
Obec Jedomělice leží v západní části obce s rozšířenou působností Slaný, na okraji
vrchoviny Džbán, v poměrně vysoké nadmořské výšce (kolem 400 metrů nad mořem). V obci
žije necelých 400 obyvatel.
Tab. č. 1: Jedomělice – základní informace
ZUJ (kód obce):

532410

NUTS5:

CZ0203532410

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0203 - Kladno

NUTS3:
NUTS2:

CZ020 - Středočeský kraj
CZ02 - Střední Čechy

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Slaný

Obec s rozšířenou působností:

Slaný

IČ:
Katastrální plocha (ha):

00234460
705

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2015:

401

Nadmořská výška (m n.m.):

305–445 m.n.m.

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

13° 58' 20'' E , 50° 13' 58'' N
1316

Počet katastrů:

1

Počet územně technických jednotek:
Počet částí obce:

1
1

PSČ:

273 78 (Řisuty)
Zdroj: ČSÚ

1. 1 Krátce z historie
První zmínka o Jedomělicích (nebo také Dědomilice a Jedomilice) je z roku 1316, kdy se
odtud jmenuje František z Jedomělic (Franciscum de Dyedomilicz), který měl spor s farářem
Janem z Benátek. Mohlo by to znamenat, že i zde bylo nějaké vladycké nebo zemanské
sídlo, ať už tvrz nebo dvorec.
Václav Beneš Třebízský vypráví v povídce Pod Karlštejnem o rytíři Sulislavu z Pozdně a na
Jedomělicích. Příběh je datován do doby panování krále Jana Lucemburského a začíná se
roku 1333. Je to ale příběh beletristický, který vychází z lidové pověsti. Další historicky
podložená zmínka o Jedomělicích je z roku 1413, kdy se uvádí, že tvrziště Ostrov, ke
kterému část tehdy Dědomilic patřila, držel Jakub, rychtář slánský a po něm jeho manželka
Anna. Po její smrti spadlo toto zboží na krále a vyprosil si je podkomoří Hájek z Hodětína.
Roku 1480 měl Martin ze Dříně spor s Jindřichem z Hořešovic o nějaké zboží v Kvílicích,
které někdy Smil z Jedomělic a z Dříně i s přelíckým a canovským zbožím zapsal své dceři
Elišce a dotčenému Martinovi. To je další jméno, které by svědčilo o zemanském nebo
vladyckém statku přímo v Jedomělicích.
Roku 1510 odkázala Jana z Malíkovic vsi Jedomělice a Malíkovice Václavu, jinak Zdislavu
Hořešovci Studěnevěskému z Libušína, Václavu Chotkovi z Vojnína a Kateřině z Chromče,
kteří toto dědictví prodali roku 1528 Děpoltu z Lobkovic na Divicích. Jiný pramen však uvádí,
6
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že Jan Malikovský z Bysně upadl roku 1508 do takových dluhů, „že musel statek svůj
věřitelům pustiti“. Ti pak, Jan z Pibru, Pavel Chotek z Vojnína a Zdislav Hořešovec
z Libošína, prodali ještě ten. rok Malíkovice, tvrz, poplužní dvůr a ves, Canovice a
Dědomilice Děpoltovi z Lobkovic za 1250 kop. Tady se nabízí možnost, že Janě z Malíkovic
přece jen na obou vsích něco zůstalo, a ta s ním naložila podle svého uvážení. Tuto část pak
až roku 1528 dokoupil Děpolt z Lobkovic ke svému zdejšímu zboží po Janu Malikovském
z Bysně, jehož byl vlastníkem již od roku 1508.
Od Lobkoviců koupil celé malíkovské panství i s tvrzí roku 1594 Gothard Florián Žďárský ze
Žďáru na Červeném Jezdci a Jenči. Roku 1599 prodal Žďárský Malíkovice, Čanovice a
Jedomělice sourozencům Elišce a Marii Valdštejnovým z Martinic a Jaroslavu Bořitovi
z Martinic na Smečně. A tak přešly Jedomělice pod smečenské panství, kde zůstaly až do
doby nové.
Ve třicetileté válce vesnice sice hodně utrpěla, ale zůstala jednou z mála alespoň částečně
obydlených vsí na panství. Roku 1654 byly v Jedomělicích tři obydlené a dvanáct pustých
statků, jedna osedlá a jedna pustá chalupa. Z celkem 13 opuštěných gruntů se postupně
všechny osídlily tak, že v roce 1675 pracovala vesnice už celá.
V roce 1805 otevřel Josef Drchkovský z Lidic v lese u Jedomělic, v místě zvaném "vostrov",
šachtu sv. Josefa. Po jeho smrti ji v dražbě koupil kladenský farář Kašpar Valentin
Weininger, ale obratem ji prodal Dr. Fischerovi, který k této šachtě přikoupil ještě druhou
"velkou míru dolovou". Podle seznamů vytěženého uhlí z roku 1818 se u Jedomělic těžilo ve
dvou dolech, a sice na šachtě vrchnosti z Vraného, kde se ročně vytěžilo 1185 strychů uhlí a
na již jmenovaném prvním dole sv. Josefa s 92 strychy. Podle seznamu Horního
substitučního úřadu panství smečenského byly v roce 1834 u Jedomělic doly sv. Josefa a sv.
Jindřicha. K nim je třeba přičíst důl panství Vraný. V „havířských“ letech výrazně přibylo
obyvatel.
Podle Popisu okresního hejtmanství z roku 1887 bylo v Jedomělicích 79 domů se 495
obyvateli - 244 mužů a 251 žen. Podle Adresáře z roku 1904 zde v 85 domech žilo 497
obyvatel, starostou byl Václav Procházka a radními Václav Minařík, Václav Jun a Václav
Kučera. Obci a okolí sloužila dvoutřídní škola, postavená v roce 1889. Řídící učitel Antonín
Urban, spolu s učitelem Václavem Kolářem a industriální učitelkou Lidmilou Volfovou zde
vyučovali 59 žáků a 46 žákyň. Hospodařilo tu 14 majitelů polí a k obci patřila samota Ostrov
s uhelnými doly Karla a Františka Pondělíčků, samota Bory s uhelnými doly Pich a Absolon a
dále na západ doly "Kutacího družstva" na kterých už se nepracovalo. Na západ od vsi byl
ještě důl hraběte Jindřicha z Clam Martinic. Na katastru vsi otevřel roku 1903 svůj důl
Jindřich Marek. Hornická činnost v místě byla ukončena za 2. světové války.
Své živnosti ve vsi provozovali: hostinští František Svátek, Václav Havlák a František Frolík,
kováři Josef Plachý a Václav Tuček, truhlář Václav Šanda, kupci Josef Pospíšil a Josef
Štroukal, krejčí Václav Havlák a obuvníci Antonín Jun, František Zelenka a Karel Prokop.
V obci byl dvacetičlenný Sbor dobrovolných hasičů.
K významným rodákům obce patří MUDr. Josef Aul, lékař, překladatel z orientálních jazyků a
autor několika knih prožitků z doby ve středoasijském orientu. Na konci 1. světové války
působil 6 let v Turkestánu a Indii.
Stavební rozmach obce se datuje hlavně do předválečného Československa, kdy vznikla
zástavba rodinnými domy ve východní části obce. V té době byla postavena také nová škola
a sokolovna.
V padesátých letech byl na severozápadním okraji obce vybudován zemědělský areál.
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1. 2 Kulturní a přírodní památky
V katastru obce se nacházejí dvě kulturní nemovité památky – kaple a zaniklá středověká
osada „Ostrov“ s tvrzištěm.
V obci e dochovalo několik zajímavých objektů lidové architektury, např. č.p. 7 (usedlost
s bránou a zděným zemědělským domem z první poloviny 19. století a zděnou stodolou
z doby kolem roku 1800), č.p. 24 (zděný patrový dům s bránou z poloviny 19. století) a č.p.
26 (zachovaná sušárna ovoce z konce 19. století).

Opravená kaplička

1. 3 Geografie a klimatické podmínky
Jedomělice se z klimatického hlediska nacházejí v oblasti Slánska, které je klimaticky
charakterizováno mírně teplým, suchým klimatem s mírnou zimou a velmi krátkým trváním
sněhové pokrývky. Klima je charakterizováno údaji:
•
•
•
•
•
•
•

průměrná roční teplota se pohybuje okolo 8°C
průměrný roční srážkový úhrn – činí okolo 500 mm, vzhledem k tomu, že území
v okolí Slaného (zejména sever a severozápad) leží ve srážkovém stínu Krušných
hor a Českého středohoří a patří k nejsušším oblastem v Čechách
délka vegetačního období je udávána v délce 168 dnů
teplotní a srážková maxima jsou zpravidla v červenci
počet souvislých mrazivých dní v roce nepřesahuje 85
střední počet dní v roce se souvislou sněhovou pokrývkou je 38 a má v posledních
desetiletích klesající tendenci
větry vanou nejčastěji z jihozápadu, západu a severozápadu s průměrnou rychlostí
větru 4 – 5 m/s, v nárazech maxima do 15 m/s.

Jedomělice se od této souhrnné klasifikace Slánska mírně posouvají vzhledem k vyšší
nadmořské výšce k chladnějším a deštivějším hodnotám.
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2. OBYVATELSTVO
2. 1 Základní informace o obyvatelstvu obce
Vývoj počtu obyvatel obce
Počet obyvatel dnešních částí obce Jedomělice byl v minulosti mnohem vyšší než dnes. Po
polovině 19. století byly již poměrně velkou obcí s více než 400 obyvateli, v období kolem
první světové války a po ní počet obyvatel stoupl nad 500, po válce se snížil o stovku a
minima dosáhl kolem roku 2000 – v obci žilo málo přes 300 lidí. V posledním desetiletí lidí
opět poměrně výrazně přibylo.
Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel v obci Jedomělice
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Zdroj: ČSÚ, SLBD

Věková struktura obyvatelstva v Jedomělicích
V obci je relativně nízký podíl lidí v poproduktivním věku nad 65 let. Obec má proto i nízký
tzv. index stáří (poměr lidí nad 65 let / pod 15 let).
Tab. č. 2: Obyvatelstvo Jedomělic podle věku
Počet trvale bydlících
obyvatel
k 26. 3. 2011

Počet obyvatel ve věku
0-14 let

15-64 let

65 a více let

Celkem

374

56

274

44

Muži
Ženy

199
175

31
25

145
129

23
21

Zdroj: ČSÚ
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Tab. č. 3: Podíl obyvatel obce, okresu a kraje v produktivním věku
na celkovém počtu obyvatelstva k 26. 3. 2011 v %
věk
Předproduktivní (0-14 let)
Produktivní (15-64 let)
Poproduktivní (65 a více let)
celkem
Index stáří*/

Jedomělice
15,0
73,2
11,8
100,0
78,6

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

Okres Kladno
15,1
69,5
15,4
100,0
101,4

*Poměr počtu obyvatel ve věku od 65 let proti počtu ve věku 0-14 let
Zdroj: ČSÚ

2. 2 Struktura obyvatelstva podle pohlaví a rodinného stavu
V Jedomělicích je atypický poměr mužů a žen (53 % proti 47 %, v populaci bývá 48 % mužů
proti 52 % žen), mezi ženami je jako obvykle v populaci více vdov, mezi muži více
svobodných.
Graf č. 2: Obyvatelstvo obce Jedomělice podle rodinného stavu (v %)
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Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, data k 26. 3. 2011

2. 3 Přirozený pohyb obyvatelstva
Růst obyvatel obce Jedomělice v posledním desetiletí byl způsoben především tím, že se do
obce přistěhoval relativně velký počet osob. Přirozený pohyb obyvatelstva byl v obci za
období 2008-2014 byl téměř neutrální, skoro stejně lidí se narodilo, jako zemřelo.
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Tab. č. 4: Pohyb obyvatelstva ve Středočeském kraji a v obci za období leden 2008 leden 2014 (celkové změny za šest let vztažené na počet obyvatel v roce 2008, v %)
údaje
živě narození
zemřelí
přirozený přírůstek
přistěhovalí
vystěhovalí
přírůstek stěhováním
celkový přírůstek

Jedomělice
5,9
4,7
1,2
33,0
19.6
13,4
14,6

Středočeský kraj
6,06
5,10
0,94
12,35
6,09
6,26
7,20

Zdroj: ČSÚ 2015

2. 4. Vzdělání
V obci Jedomělice bylo podle sčítání v roce 2011 ve srovnání s okresním, krajským a
republikovým průměrem velmi málo lidí s vyšším vzděláním.
Tab. č. 5: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatel ve věku od 15 let (v %)
Jedomělice
Okres Kladno
Středoč. kraj
ČR

Bez vzd.
0,09
0,06
0,05
0,05

základní
24,5
18,7
16,9
17,4

vyučen
34,3
32,8
33,6
32,8

Mat. + VOŠ
31,1
32,1
32,2
30,9

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

Graf č. 3: Obyvatelstvo obce Jedomělice starší 15 let
podle nejvyššího dokončeného vzdělání
maturita + VOŠ
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VŠ 17

základní + bez
vzd. 81
vyučení, střední
bez maturity 109

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011
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Okolí Jedomělic na podzim
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3. STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI
3. 1 Pracovní síly
Celkový podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva byl v roce 2011 v obci Jedomělice v úrovni
kladenského okresu nebo Středočeského kraje.
Tab. č. 6: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (v % z celé populace)
zaměstnaní
nezaměstnaní
zaměstnanci zaměstnavatelé OSVČ
36,9
0,8
6,4
3,7
35,9
1,4
5,2
4,8
35,2
1,6
6,3
4,1
34,2
1,6
5,6
4,8

Celkem
Jedomělice
okres Kladno
Středočeský kraj
Česká republika

50,8
50,3
50,0
49,0

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

3. 2 Nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti je v obci Jedomělice nízká, kolísala kolem průměru kraje (tedy níže
než kladenský okres), v roce 2015 klesla na „pražskou“ úroveň.
Graf č. 4: Podíl nezaměstnaných osob v roce 2014-2015 (v %)
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4. MÍSTNÍ EKONOMIKA
4. 1 Hospodářský vývoj
Pracovní příležitosti v obci nabízí AGRA Řisuty, zabývající se živočišnou výrobou a
zpracováním chmele, dále firma Filkom, s.r.o., která vyrábí vzduchové filtry a odlučovače a
drobné živnostenské provozovny.
Zemědělství
Zemědělská půda představuje více než polovinu z celkové výměry Jedomělic. Orná půda,
většinou vyšší kvality, pak zaujímá většinu zemědělské půdy. Zemědělskou půdu
v Jedomělicích obhospodařuje AGRA Řisuty a soukromí zemědělci. V rostlinné výrobě se ZD
soustřeďuje na zpracování chmele. Živočišná výroba zahrnuje farmu živočišné výroby
Jedomělice (vlastník AGRA Řisuty), která provozuje porodnu prasnic a FIDLOT – odchovnu
mladého hovězího dobytka. Na téměř dvou pětinách rozlohy obce se rozprostírají lesy, jde
z velké části o lesní masiv přírodního parku Džbán.
Tab. č. 8: Výměry zemědělské a nezemědělské půdy v Jedomělicích (v roce 2010)
Druh
Celková výměra pozemku
Zemědělská půda
Zahrady
Louky
Chmelnice (neslouží již účelu)
Orná půda
Ovocné sady
Nezemědělská půda
Vodní plochy
Ostatní plochy
Lesní půda
Zastavěné plochy

v ha
705
392
9
16
28
329
9
313
3
36
264
10

%
100,0
55,6
1,3
2,3
4,0
46,7
1,3
44,4
0,4
5,1
37,4
1,4

Zdroj: ČSÚ, 2011

Podnikatelské subjekty v obci
V roce 2010 působilo v Jedomělicích 79 podnikatelských subjektů. Největší podíl (čtyři
pětiny) představovali podnikatelé - fyzické osoby.
Tab. č. 9: Přehled podnikatelských subjektů dle typu subjektu (v roce 2010)
Počet
64
10
3
1
1
79

Typ subjektu
Podnikatelé - fyzické osoby
Ostatní právní formy
Svobodná povolání
Obchodní společnosti
Družstevní organizace
Celkem
Zdroj: ČSU, 2011
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%
81,0
12,7
3,8
1,3
1,3
100,0
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Tabulka č. 10: Hospodářská činnost
– počet podnikatelských subjektů podle odvětví - rok 2010
Odvětví

Počet
20

%
25,3

14

17,7

Ostatní obchodní služby

11

13,9

Průmysl

11

13,9

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
Zemědělství, lesnictví, rybolov

10

12,7

8

10,1

Doprava a spoje

1

1,3

Školství a zdravotnictví

2

2,5

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů
Počet podnikatelských subjektů celkem

2

2,5

79

100,0

Obchod, prodej a opravy mot. vozidel a spotř. zboží a pohostinství
Stavebnictví

Zdroj: ČSU, 2011

4. 2 Rozpočet obce
Obec hospodařila v letech 2013 a 2014 s přebytkovým rozpočtem a málo investovala,
největší investice směřovala v roce 2013 do vodního hospodářství..
Tab. č. 10: Příjmy obce Jedomělice za roky 2013-2014 (v tis. Kč)
Druh příjmu
- daň z příjmu FO ze závislé činnosti
- daň z příjmů FO ze samostatné výděl. činnosti a kap.
- daň z příjmu PO (vč. za obec)
- daň z přidané hodnoty
- daň z nemovitosti
Ostatní poplatky
Daňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace, půjčky, transfery
Celkové příjmy
Zdroj: web obce 2015
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2013
753
117
897
1 686
312
152
3917
278
0
1137
5331

2014
863
109
947
1 811
315
152
4197
308
104
195
4803
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Výdaje
Tab. č. 11: Vybrané výdaje obce Jedomělice v letech 2013-2014 (v tis. Kč)
Druh výdaje

2013

2014

Provozní výdaje
Investiční výdaje
Výdaje celkem
z toho:
- pitná voda
- školství
- kultura, církve, sdělovací prostředky
- tělovýchova, zájmová činnost
- komunální služby a byty
- odpady
- ochrana přírody a krajiny
- požární ochrana, krizové řízení
- zastupitelstva včetně voleb
- veřejná správa
- ostatní výdaje

2830
528
3358

2596
151
2747

468
351
9
560
107
196
407
87
425
691
57

141
239
26
155
169
562
197
15
511
708
24

Zdroj: web obce 2015

Graf. č. 5: Vývoj investičních a provozních výdajů v letech 2013-2014 (tis. Kč)
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5. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ
Domovní fond dle SLDB 2011 tvořilo 142 domů, z nichž je vysoký podíl, přes 85 %, trvale
obydlených.
Domy jsou většinou v soukromém vlastnictví, jedná se v naprosté většině o rodinné domky,
zbytek jsou bytové domy“.
Tab. č. 13: Základní údaje o domovním fondu v obci v roce 2011
Členění
Domy celkem
Trvale obydlené domy celkem
Domy ve vlastnictví soukromých osob
Domy ve vlastnictví obce nebo státu
Bytová družstva
Kombinace vlastníků

Počet
142
122
105
1
1
9

Zdroj: ČSÚ - SLDB 2011 (u zbylých obydlených domů nezjištěno)

Domovní fond je dosti starý, z domů v současnosti trvale obydlených byla polovina
postavena před rokem 1970.
Graf č. 6: Počet obydlených domů podle doby výstavby
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Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011
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Obydlených bytů bylo v roce 2011 v Jedomělicích 142. Naprostá většina je v rodinných
domech.
Tab. č. 14: Obydlené byty podle vlastnictví
Celkem
Ve vlastním domě
Byt v os. vlastnictví
Nájemní byt
Družstevní byt

Celkem
142
108
1
6
5

Rodinné domy
132
108
0
4
0

Bytové domy Ostatní budovy
8
0
0
0
1
0
2
0
5
0

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, dopočty – nezjištěno

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

Celkem
142
2
11
24
37
53

Rodinné domy
132
2
11
20
34
52

Bytové domy Ostatní budovy
8
0
0
0
0
0
4
0
3
0
1
0

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, dopočty – nezjištěno
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6. ÚZEMNÍ ROZVOJ A ROZVOJ OBCE
Územní plán obce Jedomělice byl schválen usnesením zastupitelstva 13. 9. 2006
(zhotovitelem Ing. Arch. M. Štádlerová, autorizovaný architekt ČKA).
Územní plán v urbanistické koncepci konstatuje, že nejvýznamnějším rozvojovým faktorem
obce je její poloha a dobrá dopravní dostupnost větších sídelních útvarů (Slaný, Kladno,
Praha).
Prioritou je modernizace a rekonstrukce stávajícího bytového fondu a dostavba volných
ploch v současném zastavěném území obce. Realizací výstavby by se měl prostorově
uzavírat intravilán obce s maximálním využitím stávajících či nově navržených místních
komunikací.
Pro rozvoj malého a středního podnikání bude využit především stávající stavební fond.
Stavební úpravy v historicky nejstarších částech obce budou respektovat architektonicky
cenné stavby. Území samot nebude dále extenzivně rozvíjeno, v krajině je kladem důraz na
zachování přirozených přírodních lokalit.
Prioritou v oblasti technického vybavení je postupná kompletace sítí technické infrastruktury
(vodovod, kanalizace).
Detail intravilánu (výkres 1:5 000)
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Celková situace (výkres 1:50 000)
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7. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Infrastruktura obce se zlepšila výstavbou vodovodu. Obec však dosud nemá kanalizaci
splaškových vod ani plynofikaci.
Tab. č. 15: Technická vybavenost obce
Výskyt (nejbližší místo)
Ano
Ne (je jen dešťová)
Ne
Ne
Ne
Ano

Vybavenost:
Veřejný vodovod
Kanalizace s napojením na ČOV
Plynofikace obce
Skládka komunálního odpadu
Sběrný dvůr
Kontejnery na separovaný odpad
Zdroj: ČSÚ

7. 1 Voda
Území obce Jedomělice náleží do povodí Vltavy. Vody jsou z katastru obce odváděny
Byseňským potokem (přítok Bakovského potoka).
Všechny části obce jsou napojeny na vodovod. Zdrojem pitné vody je úpravna pitné vody
Studeněves, technicky je vodovod napojen na věžový vodojem Tuřany.
Provozovatelem veřejného vodovodu je společnost Středočeské vodárny, a. s. Kladno. Obec
je členem Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti.

7. 2 Kanalizace
Výstavba dešťové kanalizace se uskutečnila v 70.-80. letech 20. století..
Likvidace splaškových vod je realizována septiky a žumpami, odtud jsou splašky odváženy
na pole nebo na ČOV Slaný. Územní plán předpokládá výstavbu vlastní ČOV v nejnižším
bodě katastru (odtok Byseňského potoka z území) pro kapacitu 400 ekvivalentních obyvatel.

7. 3 Ostatní energie a sítě
Páteří rozvodného systému je venkovní vedení VN 22 kV směrované do tří hlavních
distribučních trafostanic v obci a jedné poblíž samoty V záboří. Areál zemědělského družstva
a výrobní areál FILKOM jsou napojeny na vlastní trafostanice. V 90. letech proběhla
rekonstrukce elektrického vedení a rozvody v části obce byly položeny pod zem.
Síť je vyhovující, předpokládá se pouze úprava trafostanic. Rozvody v rozvojových lokalitách
budou realizovány podzemními kabely.
Obec není napojena na rozvod plynu.
Obec přísluší k místní telekomunikační ústředně (MTÚ-MTO) Kladno. Vlastní napojení je
prostřednictvím ATÚ-podústředny. Provozovatelem je společnost Telefónica O2, Czech
Republic, a. s. Území obce je pokryto signálem BTS mobilních operátorů. V území se
nenacházejí základnové stanice veřejné komunikační sítě.
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8. DOPRAVA
Obec Jedomělice má poměrně dobrou dopravní dostupnost vzhledem k napojení na trasu
silnice I/16 vedené od Mělníka přes Velvary a Slaný do Řevničova.
Na tuto hlavní silnici jsou pak připojeny další silnice III. třídy, které zajišťují dopravní
dostupnost a přímou dopravní obsluhu obcí přilehlého území. Dostupnost území prostředky
hromadné dopravy zajišťují linky pravidelné veřejné regionální autobusové dopravy.

8. 1 Silniční doprava
Silnice I. třídy
Silnice I/16 Slaný – Mšec – Řevničov vede po jižní hranici katastru obce.

Silnice III. třídy
Dopravní napojení obce zajišťují silnice III. třídy 23713 (Byseň – Libovice – Jedomělice –
Pozdeň) a 23714 (Jedomělice – Řisuty), kterou je obec spojena také se silnicí I/16
Místní komunikace.
V posledních letech byly provedeny rekonstrukce některých místních komunikací a chodníků.
Většina komunikací má živičný povrch.
Hromadná doprava
Obsluha obce Jedomělice a jejích částí prostředky hromadné dopravy je zajištěna
prostřednictvím ČSAD Slaný. V obci jsou dvě autobusové zastávky (Jedomělice a
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Jedomělice – hřiště), U hájovny (Ostrov) je zastávka na znamení. Takřka všechny spoje
fungují pouze v pracovních dnech.
Tab. č. 16: Přehled počtu autobusových spojů
Počet spojů
v prac. dny
v ostatní dny
9
1
6
0
6
0
21
1

Trasa spoje
Slaný – Mšec - Řevničov
Malíkovice - Kladno
Slaný – Srbeč – Nové Strašecí
Celkem
Zdroj: ČSAD Slaný, 2011

Cyklistická a pěší doprava
Obcí Jedomělice neprocházejí turisticky značené pěší trasy. Mírně zvlněný charakter území
s poměrně hustou komunikační sítí silnic III. třídy, s relativně nižšími intenzitami silniční
dopravy, představují vcelku dobré podmínky pro větší rozvoj cykloturistické dopravy.
Parkovací plochy
Pro potřeby dopravy v klidu u jednotlivých objektů vybavenosti v obci jsou k dispozici pouze
parkovací místa na plochách přiléhajících komunikací

8. 2 Železniční doprava
Obcí Jedomělice neprochází železniční trať. Nejbližší železniční stanicí jsou Královice na
trati č. 110 Slaný – Most, a ty jsou vzdáleny asi 8 km.

8. 3 Ostatní doprava
Nejbližší mezinárodní letiště je v Praze – Ruzyni, sportovní letiště v Panenském Týnci a ve
Slaném.
Obcí neprotéká žádný vodní tok využitelný pro vodní dopravu.
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9. VYBAVENOST A SLUŽBY
Obec nemá kromě mateřské školy a hřbitova základní občanskou vybavenost a její občané
za ní jezdí nejčastěji do Slaného.
Tab. č. 17: Občanská vybavenost obce
Výskyt (nejbližší místo)
Ne (Řisuty)
Ne (Slaný)
Ne (Slaný)
Ne (Slaný, Tuřany)
Ano
Ano
Ano

Vybavenost:
Pošta
Zdravotnické zařízení
Policie ČR
Základní škola
Mateřská škola
Obecní knihovna
Hřbitov
Další občanská vybavenost v Jedomělicích

Místním obyvatelům slouží prodejna smíšeného zboží a jedno pohostinství.

Obchod v Jedomělicích

9. 1 Školství
Základní škola v Jedomělicích není, nejbližší školy jsou ve Slaném nebo v Tuřanech, část
dětí dojíždí také do svazkové školy se sídlem ve Mšeci.
Mateřská škola má dvě třídy, v každé třídě je zapisováno 23 dětí. Přilehlá zahrada po
celkové přestavbě v roce 2010 plně odpovídá normám. Pískoviště, pergola, skluzavky i další
herní prvky jsou bezpečné a dětmi oblíbené. V mateřské škole je kuchyně s kapacitou 60
obědů. Škola je průběžně vybavována sportovním zařízením a hračkami. Do mateřské školy
dojíždí děti z několika okolních vesnic linkovými autobusy. Doprava je zajištěna linkovými
autobusy ze Slaného, Malíkovic, Řisut a Hvězdy do Jedomělic a zpět za doprovodu
zaměstnanců školy.
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MŠ v Jedomělicích

9. 2 Lékařská péče a sociální péče
V obci se nenachází lékařské ordinace, nemocnice ani zařízení sociální péče. Nejbližší
zdravotní a sociální zařízení se nachází ve Slaném.

9. 3 Sport a kultura
TJ SOKOL Jedomělice
Tělovýchovná jednota Sokol má fotbalový oddíl mužů a žáků. Využívá fotbalové hřiště s
klubovnou. První družstvo mužů postupně postoupilo ze III. třídy do okresního přeboru poté
do I. B třídy Středočeského kraje a v současnosti hraje I.A třídu. V letošním roce má dva
žákovské týmy (přípravka a mladší žáci).
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Areál TJ Sokol Jedomělice

Odbor „sport pro všechny" organizuje v sokolovně cvičební hodiny. V oblasti kulturně
společenské pořádá každoročně Posvícenskou zábavu, Sportovní ples a pro děti Maškarní
odpoledne a Mikulášskou nadílku.
Sbor dobrovolných hasičů
Pomáhá nejen při zásazích na požárech v okolí, ale podílí se také na kulturním dění v obci.
Pořádá pravidelně hasičský ples s tombolou nebo Dětský den. Každoročně hasiči také čistí
potok a požární nádrž.

Hasičský ples 2010
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Myslivecké sdružení Stráň Jedomělice
MS „Stráň“ Jedomělice se rozkládá v katastru obcí Jedomělice, Pozdeň a Hvězda,
nacházejících se v severozápadním cípu bývalého kladenského okres. Je součástí
přírodního parku Džbán, který se rozkládá na území Lounska, Kladenska a Rakovnicka.
Myslivecké sdružení vzniklo 7. 3. 2003 registrací u MV ČR a jeho členskou základnu tvoří 12
členů bývalého MS „Ostrov“ Jedomělice.
Myslivecké sdružení „Stráň“ Jedomělice hospodaří na výměře 942 ha s převahou polí.
Honitba je pronajata na dobu 10 let od HS Jedomělice.

Část honiteb mysliveckého sdružení

Další kulturní, sportovní a společenské akce v obci
Každoročně se v obci pořádají Staročeské Máje a pálení čarodějnic, již třetím rokem se
pořádá v obci Setkání občanů obce Jedomělice.
V roce 2008 bylo postaveno také dětské hřiště.
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Máje 2011

Dětský den 2010

Čarodějnice 2011
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Velmi dobrý stav okolní přírody je jednou z nevětších předností života v obci. Jihozápadní
část katastru Jedomělic se nachází v přírodním parku Džbán, který zasahuje na území
okresů Rakovník, Kladno a Louny. Jedná se o poměrně rozsáhlé přírodovědně a krajinářsky
cenné území, ležící mezi průmyslovými oblastmi Severočeské hnědouhelné pánve a
Kladensko-rakovnické pánve.
Džbán má svérázný krajinný ráz, střídají se zde převážně zalesněné plošiny s pestře
členěnými údolími. Červená barva ornice zde svítí mezi zelenými poli, loukami a lesíky.
Obraz dále zpestřují vysoké kontury chmelnic a v chráněných zákoutích kvetou rostliny, s
nimiž se v běžné krajině setkáváme jen málokde. Dominantním reliéfem je vrcholová tabule
Džbánu, která je rozčleněna hlubokými údolími. Některé stráně jsou značně prudké a
upozorňují na sebe bílými opukovými stěnami. Území Džbánu je oázou uprostřed téměř
bezlesých rovin, které jej obklopují, jen na jihovýchodě s ním sousedí rozlehlá lesní plocha
Křivoklátska, která má však značně odlišný ráz.
Na území Přírodního parku Džbán byly vybudovány dvě naučné stezky: Naučná stezka
Kounovské kamenné řady byla otevřena v roce 1987 a má 11 zastávek. Ukazuje přírodní
poměry Džbánu, ale i 14 řad kamenů tzv. Kounovských kamenných řad. Stezka je zaměřena
i na historii (v blízkosti se nachází halštacko-latenské hradiště), geologii, botaniku, zoologii,
zemědělství, lesnictví apod. Začíná u silnice za mutějovickým nádražím směrem na Kounov.
Naučná stezka Novostrašecko byla otevřena v roce 1994. Má 14 informačních panelů a měří
12 km. Začátek je u železniční stanice v Novém Strašecí, prochází městem, kolem obory
Libeň Mšeckými Žehrovicemi a podél soustavy rybníků na potoce Loděnice. Panely jsou
zaměřeny na informace o Přírodním parku Džbán, o Novém Strašecí a okolí, o zeleni,
zemědělství, lesnictví, památných stromech, keltském osídlení, rybnících a Mšeckých
Žehrovicích.

Pole v okolí Jedomělic
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10.1 Odpad
Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici sběrné nádoby
(popelnice), které slouží k ukládání zbytkového odpadu z domácnosti po vytřídění (např.
smetky, popel, saze, nevratné obaly). Svoz provádějí Technické služby Slaný s.r.o. a MPS
Kladno. Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu je zajišťován smluvně s MPS
Kladno 2x ročně. V obci a jejích částech jsou rozmístěny, kontejnery na tříděný odpad –
plasty, papír a sklo.
Odpad ze hřbitova je ukládán do kontejnerů a odvážen na skládku Uhy. Stavební odpad
odvážejí stavebníci vlastními prostředky na skládku. Biologický odpad likvidují vlastníci
kompostováním.
V obci nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpadů. Rovněž zde nejsou
oficiálně evidovány staré ekologické zátěže (např. skládky).

10.2 Ovzduší
Dle Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO I) nejsou na území obce
Jedomělice provozovány žádné velké zdroje znečišťování ovzduší. Hlavními zdroji znečištění
je vytápění staveb tuhými palivy, omezeně také silniční doprava.

10.3 Hluk
Není v obci vážnějším problémem, částečně jej působí jen silniční doprava středem obce.

10.4 Ochrana proti sesuvům
Specifickým problémem obce je skutečnost, že v katastru probíhala intenzivní důlní činnost.
V katastru obce je evidováno 28 hlavních důlních děl (šachty, štoly, odkrývky) související
s těžbou černého uhlí a jedno důlní dílo po průzkumných pracích na uranové zrudnění.
Stavební činnost v územích dotčených důlní činností se může provádět pouze po vyjádření
správce důlních děl.
V katastru obce jsou lokalizována tři sesuvná území o celkové ploše cca 40 ha, v nichž
nesmí být realizována žádná zástavba ani nová vedení sítí technické infrastruktury.

Opravená Boží muka v obci (1896)
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11. MÍSTNÍ SPRÁVA
Základní legislativní normou, kterou se ve své činnosti řídí obec, je zákon č. 128/2000 Sb. ve
zněních pozdějších předpisů (zákon o obcích). Obec Jedomělice spravuje své záležitosti
samostatně a zároveň vykonává státní správu v rozsahu tzv. přenesené působnosti.
Nejvyšším a zároveň výkonným orgánem samosprávy je zastupitelstvo obce volené na čtyři
roky. V současném volebním období má sedm členů, kteří byli zvoleni v komunálních
volbách, které se konaly v říjnu 2014. Zastupitelstvo obce Jedomělice pracuje v čele se
starostou obce a místostarostou.
V současné době jsou v zastupitelstvu zastoupeny tyto volební strany:
•

Sdružení nezávislých kandidátů obce Jedomělice – 7 členů

Obecní úřad v Jedomělicích

Adresa úřadu
Obecní úřad Jedomělice
Jedomělice 16
273 78 Řisuty
tel.: 312 589 213
e-mail: jedomelice@volny.cz
ou.jedomelice@seznam.cz
starosta: Jiří Pospíšil
mob.: 724 302 853
místostarosta: Radek Svátek, mobil 737 718 105
Úřední dny starosty a místostarosty
Zimní čas: pondělí a středa 18.00 – 19.00
Letní čas: pondělí a středa 19.00 – 20.00
Úřední dny účetní
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Pondělí, středa - 08:00 - 15:00
Úterý – 08.00 – 12.00
Čtvrtek, pátek - 08:00 - 13:00
Internetové stránky obce: www.obecjedomelice.cz
Obec Jedomělice je členem Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti. Tento
dobrovolný svazek obcí se stal v dubnu 2005 členem zájmového sdružení právnických osob
Přemyslovské střední Čechy.
Obec Jedomělice podpisem starosty obce deklarovala v roce 2007 souhlas s naplňováním
Strategického plánu LEADER, na jehož základě Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o. (nyní
o.p.s.) jsou příjemcem podpory z evropského dotačního titulu Program rozvoje venkova /
LEADER a všechny obce, neziskové organizace a podnikatelé z území, které toto sdružení
spravuje, mohou být žadateli o podporu z tohoto programu.
Obec se bude také podílet na období 2014-2020, v němž Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
budou administrovat Program rozvoje venkova, OP Zaměstnanost a Integrovaný regionální
OP.

Území působnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s. podle obcí s rozšířenou působností
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12. SHRNUTÍ
12.1 Analytická východiska pro SWOT analýzu
Hlavní charakteristiky obce
 Obec Jedomělice leží cca osm kilometrů západně od města Slaný na odbočce z
karlovarské silnice. Obec má poměrně velký katastr, 705 ha. Jedomělice spadají do
působnosti obce s rozšířenou působností Slaný.
 Jedomělice je obec s tradicí zemědělské výroby. Na ní navazují soukromí
podnikatelé. Velkou předností obce jsou dobré životní prostředí a blízkost a dobrá
dostupnost větších center (Slaný, Kladno, případně Praha).
 Územní plán byl schválen v roce 2006 a předpokládá, že obec zůstane především
místem příjemného bydlení v rodinných domcích.
Ekonomický profil
 Místní ekonomika je charakterizována bohatou historií zemědělské oblasti na

Slánsku. Na zemědělské půdě nyní hospodaří ZD Byseň a soukromí zemědělci.
Mimořádný je téměř čtyřicetiprocentní podíl lesů.
 Pro Jedomělice je charakteristický vyšší podíl lidí zaměstnaných v zemědělství.

Většina lidí vyjíždí za prací mimo obec do jiných míst v kladenském okrese.
Lidský potenciál a trh práce
 Propad počtu obyvatel se zastavil kolem roku 2000 a v posledním desetiletí přibylo
cca 70 obyvatel, především přistěhováním.
 V obci žije relativně méně lidí v poproduktivním věku nad 65 let.
 Struktura obyvatelstva Jedomělic se podle vzdělání liší od okresního i krajského
průměru vyšším podílem obyvatel se základním vzděláním a menším podílem
vzdělaných středoškolsky a vysokoškolsky (údaje z roku 2001).
 Míra nezaměstnanosti je velmi nízká, i pod úrovní kraje..
Školství
 Základní škola v obci není. Děti jezdí do školy do Slaného nebo do Tuřan.
 Mateřská škola má dvě třídy po 23 dětech a je dobře vybavená. Je i spádovou
mateřskou školou pro okolní obce.
Sociální a zdravotní péče
 V obci se nenachází lékařské ordinace, nemocnice, lékárna ani zařízení sociální
péče. Nejbližší zdravotní a sociální zařízení se nachází ve Slaném.
Kultura a sport
 Jedomělice mají fotbalové hřiště a od roku 2008 i dětské hřiště. V obci funguje
myslivecké sdružení, TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů a další spolky.
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Technická vybavenost území a doprava
 Celá obec je napojena na vodovod. Kanalizace je však zatím pouze dešťová. Na
rozvod plynu obec napojena není.
 Obec má dobrou dopravní dostupnost vzhledem k napojení na silnici I/16 vedené od
Mělníka přes Slaný do Řevničova. Dostupnost území prostředky hromadné dopravy
zajišťují linky pravidelné veřejné regionální autobusové dopravy, ovšem pouze
v pracovní dny. Nejbližší připojení k železniční dopravě je v železniční stanici
Královice na trati č. 110 Kralupy nad Vltavou – Most vzdálené asi 8 km od obce.
 Problematický je stav místních komunikací v obci.
 Většina spojů hromadné dopravy jezdí převážně v pracovní dny, v době volných dnů
a svátků jsou obyvatelé převážně odkázáni na individuální dopravu.
Životní prostředí
 Část katastru Jedomělic spadá do přírodního parku Džbán. Zachovalá příroda je
velkou předností života v obci.
 Obec má zajištěný svoz komunálního odpadu a rozmístila kontejnery na tříděný
odpad.
 Rizikem je zemědělská výroba a neexistence splaškové kanalizace. Specifickým
problémem obce je existence důlních děl a sesuvných ploch.

Máje 2011 – kapela před sokolovnou
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12.2 SWOT analýza
Silné stránky
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slabé stránky
•
•
•

Poloha obce v přírodní krajině, mezi lesy
Vůle zastupitelstva ke strategickému
plánování
Existence územního plánu obce
Kulturní a společenský život v obci
Aktivita spolků a organizací v obci (Sokol,
SDH)
Vybavenost obce - mateřská škola,
sokolovna, fotbalové hřiště, prodejna,
hospoda
Dobrá dopravní dostupnost
Zájem o bydlení v Jedomělicích
Věková struktura obyvatel

•
•
•

Příležitosti
•
•
•
•
•
•

Nedostatek financí v rozpočtu obce
Chybí kanalizace obci
Málo spojů v rámci obslužnosti
autobusové dopravy
Existence divokých skládek na katastru
obce
V obci není zaveden plyn
Poloha obce na hranicích okresu i kraje

Rizika/hrozby

Využití dotací
Změny v přerozdělování do rozpočtu obcí
Opravená sokolovna
Schválená aktualizace územního plánu
Pořízení radarů – bezpečnost silničního
provozu
Nárůst obyvatel v Jedomělicích

•
•
•
•
•
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Hospodářská krize
Hrozba slučování obcí
Neschválení projektu kanalizace obce
Vývoj dotační politiky
Nárůst divokých skládek
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13. STRATEGICKÁ ČÁST
13.1 Strategická vize
Obec Jedomělice bude v horizontu deseti let moderní venkovskou obcí rozvíjející své
tradice, obcí s fungující infrastrukturou a občanskou vybaveností a bohatým
kulturním, sportovním a společenským životem.

13.2 Prioritní problémové okruhy
 Technická infrastruktura včetně dopravy
 Občanská vybavenost
 Životní prostředí

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

Výstavba kanalizace a ČOV v Jedomělicích
Obec Jedomělice
Starosta obce
Technická infrastruktura
-

Vybudovat v obci splaškovou kanalizaci a ČOV – zlepšení podmínek občanů
Jedomělic

Investiční záměr

ano

Projektová dokumentace

Dokumentace k územnímu řízení

Doklady dle staveb. zákona

Dosud nejsou

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce

Celkové náklady

30 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2016 - 2018

Možnost získat
podporu
z dotací

• OPŽP Investiční priorita 1, SC 1
• Fond životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje
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Projektová karta č. 02
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce sokolovny v Jedomělicích
Obec Jedomělice
Starosta obce
Občanská vybavenost
Je nutné rekonstruovat objekt sokolovny, důležitého místa společenského,
kulturního a sportovního dění v obci.
Výměna střešní krytiny, zateplení, výměna zdroje vytápění, rekonstrukce
interiéru.
Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Ano

Doklady dle staveb. zákona

Ano

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Objekt je v majetku obce Jedomělice

Celkové náklady

10 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2020 - 2025

Možnost získat
podporu
z dotací

• FROM Středočeského kraje
• IROP, podpora výstavby komunitních center (SC 2.1)
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Projektová karta č. 03
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce chodníků v obci
Obec Jedomělice
Starosta obce
Technická infrastruktura včetně dopravy
-

Zlepšení vzhledu obce Jedomělice
Zajištění bezpečného pohybu obcí
Zvýšení bezpečnosti dětí při přecházení a pohybu v obci
Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu:

V majetku obce Jedomělice

Celkové náklady

1 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2016 - 2020 po etapách

Možnost získat
podporu
z dotací

FROM Středočeského kraje
IROP SC 1.2 (jako bezpečnostní opatření v dopravě)
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Projektová karta č. 04
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Výstavba komunikací k novým parcelám v obci
Obec Jedomělice
Starosta obce
Technická infrastruktura včetně dopravy
-

Výstavba nových komunikací k novým parcelám po kompletaci sítí
technické infrastruktury
Zkulturnění prostředí obce
Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu:

V majetku obce Jedomělice

Celkové náklady

2 500 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2016 - 2022 po etapách

Možnost získat
podporu
z dotací

FROM Středočeského kraje
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Projektová karta č. 5
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Vybudování popř. údržba obecních cest pro využití v oblasti rekreace,
turismu a cyklostezky
Obec Jedomělice
Starosta obce
Občanská vybavenost
-

Získat od Pozemkového fondu ČR polní cestu, která v minulosti patřila obci
Jedomělice. Na ní následně vybudovat pěší a cyklistickou stezku. Dále
údržba cest ve vlastnictví obce.
Investiční záměr:

-

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu:

Pozemkový fond ČR, obec Jedomělice

Celkové náklady

1 000 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2016 - 2020

Možnost získat
podporu
z dotací

IROP SC 1.2 (jako cyklotrasa) nebo PRV (pokud je to lesní cesta)
Středočeský fond turistiky a cestovního ruchu
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Projektová karta č. 6
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce budovy mateřské školy
Obec Jedomělice
Starosta obce
Občanská vybavenost

Partneři
projektu

-

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Rekonstrukce elektroinstalace, vybavení kuchyně, speciální učební pomůcky,
interaktivní tabule apod…

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

-

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu:

V majetku obce Jedomělice

Celkové náklady

2 000 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2016 -2022

Možnost získat
podporu
z dotací

IROP SC 2.4, podpora základního a mateřského školství
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Projektová karta č. 7
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Oprava a údržba sportovního zařízení
Obec Jedomělice
Starosta obce
Občanská vybavenost
-

Rekonstrukce fotbalových šaten pro žáky, rekonstrukce sociálního zařízení,
fasáda.

Investiční záměr:

-

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu:

V majetku obce Jedomělice

Celkové náklady

1 000 000Kč

Předpokládané
roky realizace

2016 - 2020

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský FROM
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Projektová karta č. 8
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Vegetační úprava svahu v obci
Obec Jedomělice
Starosta obce
Technická infrastruktura včetně dopravy

Partneři
projektu

-

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Zpevnění a zmírnění sklonu svahu a výsadba keřů a rostlin.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ano

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu:

V majetku obce Jedomělice

Celkové náklady

200 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2020

Možnost získat
podporu
z dotací

OPŽP, IP2 / SC3 (stabilizace a sanace svahových nestabilit)
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Projektová karta č. 9
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Obec Jedomělice
Starosta obce
Technická infrastruktura včetně dopravy
-

Zřízení komunitního centra, zateplení budovy včetně výměny oken, sanační
opravy zdiva, obnova zdroje vytápění

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ano

Doklady dle stavebního
zákona:

Ano

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu:

V majetku obce Jedomělice

Celkové náklady

3 500 000 Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2020

Možnost získat
podporu
z dotací

IROP, podpora výstavby komunitních center (SC 2.1)
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Projektová karta č. 10
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Multifunkční hřiště
Obec Jedomělice
Starosta obce
Občanská vybavenost
-

Zřízení multifunkčního hřiště na místě stávajícího tenisového kurtu v zahradě
sokolovny

Investiční záměr:

-

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu:

Zatím neřešeno

Celkové náklady

1 500 000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2020

Možnost získat
podporu
z dotací

FROM Středočeského kraje
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Projektová karta č. 11
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce zdroje požární vody
Obec Jedomělice
Starosta obce
Občanská vybavenost
-

Rekonstrukce požární nádrže ve středu obce.

Investiční záměr:

-

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu:

V majetku obce Jedomělice

Celkové náklady

1 500 000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016 - 2020

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský fond na podporu dobrovolných hasičů a složek IZS
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