HARMONOGRAM AKTIVIT - KOMUNITNÍ PROJEDNÁNÍ STRATEGIE
1.1.2012 – 31.12.2012 - dotazníkové šetření na veřejných akcích a v kanceláři MAS
Ilustrační obrázek dotazníku

24.5.2012 – 4. setkání pošemberských starostů, obec Květnice

Výstup:
Seznámení účastníků se smyslem dokumentu Strategie a s termíny jednotlivých fází jejího zpracování.
Prohloubení bližší spolupráce za účelem jejího vyhotovení.
Web - Prezentace v pdf.
Web - Fotografie

14.6.2012 – 17. Plénum MAS, město Český Brod

Výstup:
Seznámení účastníků a aktuálními úkoly k vyhotovení dokumentu Strategie. Prohloubení bližší
spolupráce za účelem jejího vyhotovení, dotazníkové šetření.

Web - Zápis z Pléna MAS
Web - Prezentace v pdf.
Web - Prezenční listina

8.9.2012 – Slavnosti vyšehořovické tvrze, obec Vyšehořovice

Výstup:
Podání informací zájemcům o smyslu dokumentu Strategie a termínů jednotlivých fází jejího
zpracování.
Web - Fotografie s popisem akce

29.9.2012 – Jabkobraní, obec Tismice

Výstup:
Podání informací zájemcům o smyslu dokumentu Strategie a s termíny jednotlivých fází jejího
zpracování.

18.10.2012 – 18. Plénum MAS, město Český Brod

Výstup:
Seznámení účastníků Pléna s aktuálními změnami v metodice a možnými výstupy pro zpracování
dokumentu Strategie a s termíny jednotlivých fází jejího zpracování.
Web - Zápis z Pléna MAS
Web - Prezentace v pdf.
Web - Prezenční listina

6.11.2012 - Setkání podnikatelů regionu Pošembeří ve spolupráci s LECCOS o.s., město Český Brod

WEB – Pozvánka v kalendáři akcí
Výstup:
Seznámení účastníků setkání z řad podnikatelů s aktuálními návrhy osnovy dokumentu Strategie.
Navázání bližší spolupráce se žádostí o zapojení do pracovní skupiny ISU.
Podněty – potřeby v území podnikatelů














Patriotizmus v obchodě – „protěžování“ místních OSVČ
Elektronické reference – např. u nás na webu
Příklady dobré praxe – např. u nás na webu
Preference místních firem při výběru dodavatele v rámci nepřekročení legislativy
Osvěta z MÚ v oblasti legislativy, vývoje a rozvoje města, státu, EU – podnikání správným
směrem
Právní a finanční poradenství pro začínající podnikatele – už dělá LECCOS, ale málo se o tom
ví (měl by to ale dělat finanční úřad)
Centra pro podnikatele – za peníze na rozjezd podnikání (setkání OSVČ za účelem setkání,
rozvoje podnikání, seznámení se, předání zakázek, doporučení…)
Síť pronájmu s podporou – udělat síť lidí s vhodnými nebytovými prostory a z veřejných
peněz platit nájem
Pravidelná scházení a setkávání podnikatelů – vzájemná podpora, předávání kontaktů,
reference, zkušenosti
Český Brod – husitské město – podpory rozvoje turistiky
Podpora podnikání na venkově – tradice řemesel
Rozvoj volnočasových aktivit mládeže – z dotací ano (po OSVČ ho nic nenapadlo)
Rozvoj turistiky v regionu – školní výlety, firemní akce pražských firem

24.11.2012 – Andělské zvonění, město Český Brod

Výstup:
Podání informací zájemcům o smyslu dokumentu Strategie a s termíny jednotlivých fází jejího
zpracování.

30.11.2012 – Komunitní projednání osnovy zpracování ISU se zástupci obcí a NNO, obec Šestajovice

Výstup:
Seznámení účastníků setkání s návrhem osnovy Strategie a 4 klíčových oblastí (Obce jako společenství,
Sociální služby a zdravotnictví, Ekonomika na venkově, Krajina a památky). Následně byla dána možnost

zapracování podnětů, které byly v očích účastníků pro území důležité.
Web - Prezentace v pdf.
Web - Fotografie

HARMONOGRAM AKTIVIT - KOMUNITNÍ PROJEDNÁNÍ STRATEGIE 2013
21.2.2013 - Plénum MAS, město Český Brod

Výstup:
Seznámení účastníků s aktuální situací zpracování dokumentu Strategie a sbírání podnětů pro
analytickou část.
Web - Zápis z Pléna MAS
Web - Prezentace v pdf.
Web - Fotografie
Web - Prezenční listina

2.3.2013 – Pracovní setkání – sociální oblast a zdravotnictví

Výstup:
Seznámení účastníků s aktuální situací zpracování dokumentu Strategie a shromažďování podkladů
sbírání podnětů pro analytickou část. Aktualizace seznamu subjektů, které působí v sociálních
službách společně s účastníky setkání. Mapování poskytování služeb v sociální oblasti v regionu
Pošembeří.
Web – Pozvánka v kalendáři akcí
20.4.2013 – Den Země na Klepci, obec Přišimasy

Výstup:
Podání informací zájemcům o smyslu a potřebnosti strategie s termíny jednotlivých fází jejího
zpracování.

6 a 7.5.2013 – Školení zástupců obcí na téma Jak vyplnit dotazník obce k ISÚ město Český Brod
Pozvánka emailem a telefonicky.

Výstup:
Předání informací o tvorbě strategie, jeho budoucího využití pro obce. Školení bylo zaměřeno na
správný postup vyplnění dotazníku.
Zúčastnilo se jej přes 20 obcí.
Web - Fotografie
Web - Prezenční listina ze dne 6.5.2015 a Prezenční listina ze dne 7.5.2015
Květen - červen 2013 – dotazníkové šetření a pohovor se starosty
Web - Prezenční listiny
Řízený rozhovor se zástupcem obce Břežany II
Datum konání: 9. května 2013
Účastníci: pan Tomáš Brázda, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Ing. Šárka Pučálková a
Hana Vrbovcová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Výstavba nové mateřské školky – potřeba 2 nových tříd za cca 25 milionů Kč.
Vybudování chodníku ke dráze.
Rekonstrukce původní Mateřské školky na multifunkční společenský sál a Obecní úřad.
Je třeba vyřešit parkování místních lidí - nová výstavba naproti obchodu.
Rekonstrukce hasičárny - nové zázemí či nová technika.
Silnice III. třídy, zimní údržba (sníh) na vlastní náklady – traktor a mzda.
Obecní úřad – potřeba celkové rekonstrukce a následné využití pro jiné účely (podnikání, aj.).
Problém je projíždějící tranzit TIR přes obec - pískaři z Chrástu do Říčan.
Ekologický stav krajiny (Břežany x Rostoklaty – vysázet zpět vrbičky, jako u Višňovky) – větrolamy.
Retence vody v krajině.
Hrozba otevření těžebního území - Lubkovi doly (závody).

Řízený rozhovor se zástupcem obce Bříství
Datum konání: 30. května 2013
Účastníci: pan Pavel Šmíd, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva, Petra
Ištvániková a Mgr. Bc. Jana Tůmová

V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Vybudování sběrného dvora.
Rekonstrukce místních komunikací v délce 1 km a vybudování nových komunikací v délce 600 m včetně
rekonstrukce chodníků v délce cca 2 km.
Pořízení techniky k údržbě veřejného prostranství.
Rekonstrukce budovy Obecního úřadu - celkové zateplen.
Rekonstrukce kulturního domu - výměna oken, topení a provedení zateplení.
Vytvoření hlukových zábran k omezení hlučnosti dálnice.
Oprava silnice II. třídy č. 272 v úseku Bříství – Kounice.
Zajištění služeb sociální prevence pro práci s mládeží.
Zajištění bezpečnostního systému - instalace fotopastí.
Oprava zříceniny kaple Povýšení sv. Kříže.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Černíky
Datum konání: 10. června 2013
Účastníci: pan Miroslav Bártík, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva a
Hana Vrbovcová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Výstavba vodovodu a vodárny.
Potřebná rekonstrukce hřbitova - oprava márnice, ohradní zdi, rekonstrukce zeleně - prořez, nová výsadba.
Nutná rekonstrukce rozhlasu.
Prodloužení veřejného osvětlení ke dvěma novým domům.
Mimo špičku zavedení veřejné dopravy minibusy.
Budova Obecního úřadu – potřeba částečná rekonstrukce oken a dveří.
Potřeba rekonstrukce kapličky - fasáda, střecha, kompletně krov a krytina.

Řízený rozhovor se zástupcem města Český Brod
Datum konání: 31. května 2013
Účastníci: pan Bc. Jakub Nekolný, starosta města a Ing. Aleš Kašpar, tajemník Městského úřadu a za
Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva, Mgr. Bc. Jana Tůmová, Ing. Šárka Pučálková a Hana
Vrbovcová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Studie parkování na místních komunikacích - zatím řešeno jednosměrkou.
Vybudování dopravního obchvatu Západ.
Cyklotrasa Český Brod - Kounice, Český Brod - Klučova, Český Brod - Zahrady (pod hlavní silnicí).
Rekonstrukce budovy čp. 56 - zateplení, bezbariérový přístup, front office.
Potřeba rekonstrukce Mateřské školky Kollárova anebo možná kompletní stavba r. 2020 a zateplení ostatních
školek.
SOŠ ekonomická Liblice - změna oborů, multifunkční využití, využití pro Základní školu,
Vznik 2 dětských hřišť pro náctileté.
Dobudování veřejného osvětlení u památek a rekonstrukce stávajícího.
Vyčištění a zprůchodnění Jalového potoka a rozšíření retenční nádrže Mexiko.
Revitalizace Štolmířského rybníka a okolí.
Potřeba průběžných rekonstrukcí budov Základních škol – infrastruktura, zateplení budov.
Konzervace hradeb, zvonice, Masných krámů, podzemí a dalších úseků.
Zlepšení prostor knihovny – vybudování wc na půdě anebo přesun knihovny do hasičárny.

-

Azylové domy - vznik a využití nemocničních budov.
Vznik nebezpečí - černá skládka a stará ekologická zátěž - statek ve Štolmíři.
Kompletní rekonstrukce KINO Svět na multifunkční zařízení.
Spolufinancování renovace historické výmalby (historické výmalby Sokolovny).
Pomoc při rekonstrukci Kutilky na multifunkční sportoviště a další sportoviště.
Zřízení a vybudování sběrného dvora - vedle čistírny odpadních vod.
Kostel ve Štolmíři - udržení, dopomoc při rekonstrukci.
Rekonstrukce smuteční síně.
Dokončení rekonstrukce náměstí včetně zeleně.
Rekonstrukce návsi ve Štolmíři.
Rekonstrukce veřejného rozhlasu na bezdrátový veřejný rozhlas.
Malá kvalita pitné vody - rekonstrukce přivaděče a úpravny vody a akumulace (z Dolánek).
Rekonstrukce kanalizace.
Vyřešení areálu nemocnice pro veřejně prospěšné účely.
Rekonstrukce domova důchodců - penzion Anna – střecha, trámy – odvětrávání a odvodnění budovy.
Vznik domu s pečovatelskou službou v areálu nemocnice.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Dobročovice
Datum konání: 13. května 2013
Účastníci: pan Jaroslav Havel, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva, Ing.
Šárka Pučálková a Hana Vrbovcová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Dostavba kanalizace a umístění čističky odpadních vod – vlastní.
Stará ekologická zátěž, stará skládka v místech budoucí čističky.
Vybavení mateřského centra.
Revitalizace rybníku, biokoridor pro kachny i budky, rákosí, bude vybagrování 2 m plošně, gabiony - počítá se se
100 letou vodou. Příprava přítoku a odtoku. Úprava veřejného prostranství - lavičky, zeleň, molo.
Čp. 38 - klubovna - bývalá škola celková rekonstrukci budovy.
Plánuje se výstavní prostor u hasičárny, bude se přistavovat Hasičárna. Rekonstrukce včetně přístavby (WC).
Zeleň - 2 záhony a zeleň u rybníka - dosluhují vrby (2ks), staré, nebezpečné budou se dávat nové stromy.
Problém s průjezdem přes obec. Plánuje se obchvat cca 800 m od centra obce.
Chybí záchytné parkoviště. Při akcích je využíváno pole. Bude se tvořit záchytné parkoviště před budovou OÚ.
Uvažuje se o úsporném osvětlení.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Přistoupim
Datum konání: 10. května 2013
Účastníci: paní Vladimíra Brychová, starostka obce a za Region Pošembeří o.p.s. Ing. Šárka
Pučálková, Petra Ištvániková a Hana Vrbovcová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Kanalizace a čistírna odpadních vod.
Škola, přístavba družiny a řešení špatných jímek.
Zvýšení bezpečnosti na přechodu, tlačítkový semafor nebo světelné upozornění, přechod přes státní silnici.
Celková rekonstrukce Sokolovny, která patří České obci Sokolské. Je nutné zateplit strop, opravit parkety a okna.
Najít dlouhodobého provozovatele kurtů.
Kostel - rekonstrukce varhan, oltáře a vnitřního vybavení.
Rekonstrukce autobusové zastávky.
Oprava hřbitovní zdi.
Doplnění herního prvku pro náctileté na dětském hřišti.

-

Rekonstrukce křížku „U křížku“.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Doubravčice
Datum konání: 16. května 2013
Účastníci: pan Jaroslav Prkno, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Bc. Jana Tůmová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Bezpečnost chodníků, nejsou propojené (komunikace II. Třídy), sil. II. Třídy (113) - TIR průjezd (SUS), silnice III.
Třídy - Doubravčice - Masojedy - bezpečnostní systém společně., přes Polici ČR, Městský úřad, legalizace.
Dětské hřiště - obnova, vybavení - u MŠ.
Regenerace návsi před kulturákem.
Vyčištění požárních nádrží.
Obrubníky.
Bezdrátový obecní rozhlas.
Vytíženost autobusů - malokapacitní busy - zavedení levnější dopravy.
Obnovení ZŠ 1 - 5 třída.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Horoušany
Datum konání: 13. června 2013
Účastníci: pan Jiří Dvořák, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva, Mgr. Bc.
Jana Tůmová a Hana Vrbovcová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Vybudování nového vodovodu mezi Horoušany a Horoušánky.
Vybudování cyklostezky mezi Horoušany a Horoušánky v návaznosti na připravovanou cyklostezku Břežany.
Rekonstrukce silnice III. Třídy v délce 12 km.
Rekonstrukce místní komunikace v délce 9 km a rekonstrukce stávajících chodníků v délce 3 km.
Úprava vodních toků v katastru obce, zajištění protipovodňové ochrany.
Rekonstrukce sálu v obecním hostinci, provedení venkovních úprav, venkovní sezení, parkety, hřiště.
Rekonstrukce kuchyně v hospodě, nové vybavení kuchyně, změna vytápění na elektřinu.
Dílčí rekonstrukce veřejného osvětlení.
Získání odpovídající techniky pro údržbu zeleně (multifunkční traktor). Vytvoření zázemí pro tenisové kurty (wc,
sprcha, posezení…).

Řízený rozhovor se zástupcem obce Hradešín
Datum konání: 23. května 2013
Účastníci: pan Pavel Běloch, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Bc. Jana Tůmová,
Petra Ištvániková a Hana Vrbovcová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Vybudování kanalizace v celé obci a vybudování čistírny odpadních vod.
Obnova a výstavba místních komunikací a výstavba chodníků směrem na Masojedy, směrem k Doubku a
Přišimasům.

-

Rozšíření budovy OÚ, vybudování patra.
Rozšíření a rekonstrukce místního rozhlasu na bezdrátový rozhlas.
Rekonstrukce budovy školy, aby mohla být v budoucnu využita pro vzdělávání místních žáků.
Vznik kulturního domu na obecním pozemku vedle budovy školy.
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve staré zástavbě.
Podpora vzniku komunitního centra na faře.
Revitalizace veřejné zeleně kolem kostela dle existujícího plánu.
Využití vojenského prostoru pro sportovní činnost podle územního plánu.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Chrást
Datum konání: 13. června 2013
Účastníci: pan Miroslav Braňka, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva,
Ing. Šárka Pučálková a Hana Vrbovcová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Zateplení OÚ - vnější rekonstrukce.
Elektrorozvody v MŠ - rekonstrukce vnitřní.
Technika na veřejnou zeleň - travní traktůrek.
Rekonstrukce místních komunikací 800 m a chodníků 2 km.
Vodovod doplnění přípojek - II. Etapa.
Kanalizace doplnění přípojek - II. etapa.
Rekultivace staré skládky směr Poříčany. "Horka" brownfield (soukromý vlastník Pozemkový úřad, Vykáň a.s.).

Řízený rozhovor se zástupcem obce Chrášťany
Datum konání: 15. května 2013
Účastníci: pan Karel Mukařovský, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva,
Ing. Šárka Pučálková a Hana Vrbovcová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Dobudovat místní chodníky - cca 5 km ve 3 obcích.
Rekonstrukce čistírny (11 milionů), doplnění kanalizace v Bylanech - 17 milionů.
Zakoupení profesionální sekačky na trávu pro 3 obce - stále více veřejné zeleně, dosavadní poruchová.
Rekonstrukce kulturního sálu v Chotouni - 10 milionů.
Socha sv. Prokopa - udělat originál.
Dobudovat místní komunikace - opravy - špatný stav.
Dokončení záměrů "Skanzen", historie obce Chotouň.
Zavedení malokapacitních busů - zlevnit dopravu.
Zázemí pro cykloturistiku - Chrášťany - splnit požadavky pro značku "cyklisté jste vítání".
Parkoviště Chotouň, Chrášťany - v obcích není kde zastavit.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Jirny
Datum konání: 27. května 2013
Účastníci: pan Stanislav Skořepa, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva,
Mgr. Bc. Jana Tůmová a Hana Vrbovcová

V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Vybudování místních komunikací a chodníků.
Založení ZŠ pro 2. stupeň - u stávající budovy (2018).
Zateplení veřejných budov - školy, OÚ a kulturního domu.
Vybudování přeložky silnice II. Třídy č. 101 u Nových Jiren.
Kompletní rekonstrukce sokolovny včetně zateplení.
Rekonstrukce obchodního střediska.
Vybudování veřejného bezdrátového rozhlasu.
Dokončení druhého protihlukového valu u dálnice.
Aktuální zpracování Programu obnovy venkova.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Klučov
Datum konání: 24. května 2013
Účastníci: pan Jiří Maršálek, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva, Mgr.
Bc. Jana Tůmová a Hana Vrbovcová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Vybavení domácností v obcích Žhery a Skramníky domácími čističkami odpadních vod.
Vybudování vodovodu v obcích Skramníky a Žhery.
Vytvoření místních komunikací ve Lstiboři včetně chodníků v délce 350 m.
Řešení tranzitu nákladních vozidel přes katastr obcí patřících pod Klučov - tranzit D11.
Rekonstrukce závodní dráhy pro SDH.
Vybudování nového dětského hřiště u Sokolovny.
Silnice III. třídy - průtah obcí - jejich špatný stav.
Získávání poldrů a jiných ploch z majetku PF ČR.
Rozšíření stávající MŠ o jednu třídu.
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích Klučov a Skramníky.

Řízený rozhovor se zástupcem městyse Kounice
Datum konání: 6. května 2013
Účastníci: paní Miroslava Sochorová, starostka městyse a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav
Oliva, Ing. Šárka Pučálková a Petra Ištvániková
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Tranzit TIR přes obec.
Sjízdnost kopce v zimě.
Chátrající zámek – 2 majitel 6 let.
Veřejné osvětlení Vykáňská.
Místní komunikace a chodníky – ¼ nově, zbytek rekonstrukce.
Elektrika do země.
Sportovní hala u školy.
Střecha na obecním úřadu.
Podpora podnikatelských aktivit kapacity.
Nehlášení obyvatelé.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Kozojedy
Datum konání: 9. května 2013
Účastníci: pan Pavel Piller, místostarosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva,
Ing. Šárka Pučálková a Hana Vrbovcová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Kostel potřebuje opravu, obec přispívala na opravu střechy, kostel patří církvi. Bývalá márnice je porostlá
břečťanem.
Obec bude řešit omezení průjezdu TIR. Čekají na finanční prostředky na značky a sloupy.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Kšely
Datum konání: 28. května 2013
Účastníci: pan Ing. Zdeněk Špitálský, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav
Oliva, Mgr. Bc. Jana Tůmová a Petra Ištvániková
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Rekonstrukce dešťové kanalizace a vybudování splaškové kanalizace ve spolupráci s obcí Přistoupim.
Vybudování místních komunikací v délce 2,5 km a předláždění chodníků v délce 800 m a rekonstrukce mostku na
silnice č. 10812.
Kompletní rekonstrukce obecní klubovny, šlo by rozšířit místnost - sál.
Údržba toku Chotýšského potoka - koryto, stromy, břehy (Povodí Labe).
Založení MŠ ve spolupráci s jiným subjektem.
Rekonstrukce OÚ - zateplení, výměna oken.
Rekonstrukce RD v obecním majetku.
Zajištění služeb sociální prevence.
Vybudování víceúčelového venkovního hřiště v centru obce za 8 mil., v majetku obce - již schváleno v územním
plánu.
Evidované i neevidované skládky - průsak do pitné vody (mimo katastr, Vitice).

Řízený rozhovor se zástupcem obce Květnice
Datum konání: 29. dubna 2013
Účastníci: pan Ing. Jiří Prouza, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva, Mgr.
Bc. Jana Tůmová, Ing. Šárka Pučálková a Hana Vrbovcová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Nepřihlášení obyvatelé.
Školka, čistička, chodník, základní škola, komunikace, obecní policie, venkovní sportoviště, hřiště pro náctileté,
domov seniorů.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Masojedy
Datum konání: 18. června 2013
Účastníci: pan Vladimír Olmr, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva, Petra
Ištvániková a Ing. Šárka Pučálková
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Rekonstrukce silnice III. Třídy - cca 800 m až 1 km.
Kanalizace - vybudování splaškové a rekonstrukce dešťové kanalizace včetně ČOV.
Revitalizace průtoku potoka obcí - Bušinecký potok.
Nový územní plán.
Obnova původních cest a stezek pro cyklo a pěší - cesta z majetku státu na majetek obce.
Multifunkční veřejné prostranství uvnitř obce.
Veřejný rozhlas (bezdrátový) vybudování za cca 250 ti. Kč.
Rekonstrukce místních komunikací (1,5 km po povodni část silnice zničena) a chodníky (vybudování nových podél
průtahu obcí cca 1 km.
Vybudovat orientační systém obce.
Doprava vlastním minibusem SICAR - spojení na Černý Most.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Mochov
Datum konání: 16. května 2013
Účastníci: pan Ladislav Marek, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva, Mgr.
Bc. Jana Tůmová a Petra Ištvániková
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Dobudování kanalizace pro 55% obyvatelstva obce.
Renovace veřejného osvětlení, přechod na diodové.
Oprava chodníků.
Zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun přes obec, dva nové přechody.
Zateplení a rekonstrukce základní školy.
Mrazírny - nalezení přijatelné podnikatelské aktivity.
Rekonstrukce víceúčelového hřiště vedle dětského hřiště.
Vybudování cyklostezky z Mochova do Čelákovic po nepoužívané trati.
Celková rekonstrukce sokolovny.
Nová tělocvična u ZŠ, zvětšení prostor na dvojnásobek.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Mrzky
Datum konání: 25. června 2013
Účastníci: pan František Páv, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva, Mgr.
Bc. Jana Tůmová a Petra Ištvániková
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:

-

Vybudování splaškové kanalizace včetně čistírny odpadních vod za cca 16 - 17 mil. Kč.
Vybudování obecního vodovodu.
Kompletní oprava chodníků v délce 0,5 km včetně obrubníků.
Výstavba veřejného osvětlení v oblasti hlavního průtahu obcí spolu s chodníky.
Vybudování dětského hřiště.
Oprava obecní kapličky.
Omezení průjezdu kamionové dopravy na jeden směr.
Rekonstrukce OÚ - sanace z důvodu vlhka, fasáda, podlahy, topení, sítě (voda).
Řešení problému obyvatel nepřihlášených k trvalému pobytu.
Řešení problému ničení lesního porostu při jízdě na koních - vybudování hipostezky.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Poříčany
Datum konání: 2. května 2013
Účastníci: paní Mgr. Hana Teršová, starostka obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav
Oliva, Ing. Šárka Pučálková, Petra Ištvániková a Hana Vrbovcová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Kanalizace a čistička.
Místní komunikace a chodníky.
Rekonstrukce školy.
Bezpečnostní prvky – osvětlení přechodu plus + zpomalovací pruhy.
Protipovodňové plochy.
Chráněné bydlení pro seniory, dům pro seniory s pečovatelskou službou,
Propojení s Českým Brodem a Sadskou – pěšky a na kole.
Parkoviště rozšíření + přednádraží.
Rekonstrukce půdy kulturního domu anebo obecního úřadu pro spolkovou činnost.
Obnova kostela a návsi u kostela.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Přehvozdí
Datum konání: 28. května 2013
Účastníci: paní Kateřina Skořepová, starostka obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav
Oliva, Ing. Šárka Pučálková a Petra Ištvániková
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Voda - pracuje se na převaděči vody z Kostelce + zdroj pitné vody).
Splašková + dešťová kanalizace k rekonstrukci + ČOV.
Místní komunikace je nutné opravit až po dokončení kanalizace, chodníky podél průtahu obcí - 500 m - u
problematické zatáčky.
Bytovky 4x - rekonstrukce, zateplení půdy a vstupních dveří.
Rekonstrukce OÚ (zateplení, topení, rekonstrukce střechy, okna, dveře - 4 mil. Kč).
Vybudování veřejného osvětlení v problematické zatáčce (solární osvětlení, aby se nemuselo kopat) a na
autobusových zastávkách.
Vybudování podkladových ploch a zastřešení u sběrných hnízd.
Rekonstrukce sportovních kabin na hřišti (zázemí a prostor).
Rekonstrukce veřejného prostranství a okolí rybníčku.
Hřbitov - rekonstrukce zdi, zeleně, vrat, řešit vodu a parkoviště.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Přišimasy
Datum konání: 3. června 2013
Účastníci: pan Pavel Frank, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Bc. Jana Tůmová, Petra
Ištvániková a Hana Vrbovcová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Vybudování kanalizace v celé obci včetně ČOV za 68 mil. Kč.
Rekonstrukce pláště staré budovy MŠ.
Výstavba chodníků v celé obci, projekt na 7 - 8 km.
Obnova dvou obecních rybníků v Přišimasech a ve Skřivanech a vytvoření protipovodňového opatření u
prameniště Úvalského potoka.
Vybudování krytých autobusových zastávek.
Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci - zklidnění dopravy na hlavní komunikaci (retardéry) a rozšíření křižovatky
Úvaly - Tuklaty.
Rekonstrukce fotbalových kabin a nohejbalových kabin a vznik nového nohejbalového hřiště. –
Vybudování parkoviště u MŠ.
Městská policie - připojení se k jiné obci (nejlépe k Úvalům).
Úprava veřejného prostranství před obchodem.
ZŠ vysoká závislost na Úvalech.
Rekonstrukce Sokolovny.
Vznik okruhu pro in-line kolem víceúčelového hřiště na Skřivanech.
Rekonstrukce OÚ - střecha, odvodnění zdiva - izolace, přístavba OÚ - 1 místnost.
Oprava zdi hřbitova na církevním majetku.
Opakující se vznik černých skládek (u rybníků).

Řízený rozhovor se zástupcem obce Rostoklaty
Datum konání: 17. května 2013
Účastníci: paní Radka Nováková, starostka obce a za Region Pošembeří o.p.s. Ing. Šárka Pučálková
Hana Vrbovcová a Petra Ištvániková
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

ZŠ - velká závislost na okolních obcích.
Oprava a vybudování chodníků a místních komunikací - po kanalizaci.
Špatný stav krajské komunikace v obci.
Řešit přístup k nádraží a parkoviště.
Rekonstrukce návsi - vjezdy a chodníky.
Hluk z TIR a kamionů (komunikace Břežany x Rostoklaty a zpět).
Nedostatečné inženýrské sítě v nových lokalitách (v soukromém vlastnictví - developeři).
Školka velká závislost na okolních obcích.
Veřejné osvětlení - havarijní stav sloupů - úsporné žárovky.
Kulturní dům - rekonstrukce střechy a oken.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Sibřina
Datum konání: 20. května 2013
Účastníci: pan Ing. Josef Novák, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Ing. Šárka Pučálková,
Petra Ištvániková a Hana Vrbovcová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Vybudování kanalizace ve staré zástavbě Sibřina a Stupice + čistírna odpadních vod.
Vodovod pro starou výstavbu Stupice, Sibřina + rekonstrukce našeho stávajícího vrtu + úpravna vody.
Škola společný projekt s ostatními obcemi - výstavba na zelené louce - 1. stupeň.
Chodník Sibřina - Koloděje, Stupice - Koloděje.
Vybudování polní cesty (pro cyklisty a pěší) mezi Sibřinou a Stupicemi na pozemcích obce.
Vznik multifunkčního domu v nebytových prostorách ve dvoře Obecního úřadu.
Vybudování hasičské zbrojnice.
Vybudování systému recyklace tříděného odpadu (vybudování sběrných míst na tříděný odpad.
Školka v cukrovaru - vznik 4 nových tříd na zelené louce.
Revitalizace návsi (lavičky, úprava prostranství před úřadem).

Řízený rozhovor se zástupcem obce Sluštice
Datum konání: 5. června 2013
Účastníci: pan Jaroslav Pavlíček, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva,
Mgr. Bc. Jana Tůmová a Petra Ištvániková
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Rekonstrukce veřejného osvětlení.
Vybudování klubovny a sálu v objektu budovy OÚ.
Vytvoření víceúčelového sportoviště včetně hřiště pro náctileté - místo nohejbalového.
Rekonstrukce chovatelského areálu.
Vybudování sběrného dvora v areálu čistírny odpadních vod a zakoupení techniky – štěpkovače.
Výstavba nové MŠ o kapacitě 2 tříd.
Získání fary do obecního majetku a dokončení rekonstrukce kostela.
Zajištění bezpečnosti v obci prostřednictvím obecní policie (připojení k jiné obci) nebo bezpečnostní agenturou.
Vytvoření obytných zón na místních komunikacích v nové zástavbě a výstavba nových chodníků podél hlavní
komunikace v délce cca 2 km.
Zajištění využívání malokapacitních autobusů pro veřejnou autobusovou dopravu.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Šestajovice
Datum konání: 16. května 2013
Účastníci: pan Roman Hrdlic, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Bc. Jana Tůmová a
Petra Ištvániková
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

MŠ - nedostatečná kapacita.
Zajištění sportovního zázemí pro žáky základní školy.

-

Silnice III. Třídy - nevyhovující stav, dobudování chybějících chodníků v délce 1,5 km a rekonstrukce stávajících
chodníků v délce 3 km.
Problém nepřihlášených obyvatel - 1/4 všech obyvatel.
Vybudování víceúčelového hřiště.
Obnova systému kanalizace.
Vybudování odpadového dvoru včetně kompostárny a svozového parku.
Existence prostorů pro kulturní činnost.
Nedostatečná síť značených tras - cyklostezky.

Řízený rozhovor se zástupcem městyse Škvorec
Datum konání: 29. května 2013
Účastníci: pan PhDr. Vladimír Trojan, starosta městyse a za Region Pošembeří o.p.s. Ing. Šárka
Pučálková, Hana Vrbovcová a Petra Ištvániková
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Vnitřní rekonstrukce Sokolovny (obecní majetek) - sociální zázemí, šatny a občerstvení.
Podpora vzniku ordinace dětského lékaře a stomatologa (v nové budované lokalitě u zámku - malý domeček) soukromé vlastnictví.
Vybudování kanalizace v Třebohosticích.
Oprava zdi u hřbitova v Třebohosticích.
Oprava víceúčelového hřiště za Sokolovnou (obecní pozemek).
Připojení se k městské policii - Český Brod, Úvaly.
Problém tranzitní dopravy přes obec - TIR.
Revitalizace náměstí ve Škvorci a návsi v Třebohosticích - studie, poté realizace.
Chodníky - Barákova ulice, Revitalizace rybníku v Třebohosticích.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Štíhlice
Datum konání: 26. června 2013
Účastníci: pan Tomáš Rychta, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva, Ing.
Šárka Pučálková a Hana Vrbovcová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Vybudování kanalizace s napojením na ČOV Doubravčice.
Krajská komunikace III. třídy ve špatném stavu - směr na Vyžlovku a na Kostelec n. Č. l. Místní komunikace cca 100
m a chodníky cca 200 m ve špatném stavu - rekonstrukce.
Finanční zátěž - platba za žáky - investice do nových kapacit spádových škol.
Vybudování multifunkčního sálu - přístavba u stávající Jednoty.
Vybudování kamerového systému cca 150 tis. Kč.
Vydání gruntové knihy o obci.
Rekonstrukce budovy OÚ - střecha, okna, zateplení.
Odbahnění rybníku a úprava požární nádrže Jordán.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice - nákup techniky.
Nákup techniky na údržbu zeleně.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Tismice
Datum konání: 12. června 2013
Účastníci: pan Petr Heřtus, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva, Mgr. Bc.
Jana Tůmová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Oprava mostu přes Bušinecký potok.
Výstavba kanalizace.
Výstavba chodníku od mostu směrem k MŠ.
Řešení chybějícího obchodu v Tismicích.
Stavební úpravy v kulturním domě - židle, osvětlení, přístavba WC.
Vyřešení zázemí pro činnost SDH.
Vytvoření zázemí pro sportovní hřiště.
Řešení kamionové dopravy v obci.
Zateplení MŠ.
Výměna oken v budově knihovny.
Rekonstrukce klubovny v Limuzích.
Zavedení nízkokapacitních autobusů v dopravě mimo špičku.
Vybudování vodovodu.
Řešení problému stěhování drogově závislých do ubytovny v obci.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Tuchoraz
Datum konání: 23. května 2013
Účastníci: pan Miroslav Dežo, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva, Ing.
Šárka Pučálková a Petra Ištvániková
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Splašková kanalizace a ČOV.
Rekonstrukce vodovodního řádu - časté havárie.
Špýchar - rekonstrukce.
MŠ - rekonstrukce druhé třídy - osvětlení, …
Studie na řešení znečištění pitné vody.
Rekonstrukce - část OÚ včetně hasičárny.
Hala u fotbalového hřiště - 1 mil. Kč.
Oprava a rekonstrukce místních komunikací - 500 m, oprava starých chodníků.
Výměna svítidel veřejného osvětlení.
Autobusová doprava - mimo špičku lepší menší vozy.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Tuklaty
Datum konání: 17. července 2013
Účastníci: paní Ing. Martina Procházková, starostka obce a za Region Pošembeří o.p.s. Ing. Šárka
Pučálková a Hana Vrbovcová
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:

-

Nedostačující kapacity školy, přístavba nebo kontejner, potřeba cca 0,5 mil. Kč.
Obecní rozhlas - nutná rekonstrukce - nyní nefunkční - bezdrát, dle nabídky drahý, takže asi drát. –
Veřejné osvětlení, nutná rekonstrukce, na údržbu se ročně musí vynaložit 0,5 mil. Kč.
Parkoviště u nádraží nutné řešit, již probíhá směna pozemků se soukromou osobou.
Komunikace obecní - nutná oprava (v případě peněz oprava či vybudování chodníků).
Fara - rekonstrukce, stála by cca 30 mil. Kč, chod fary je na 1 - 2 mil. na rok - náplň a provoz fary je (kroužky,
kultura). Je možný i prodej, není zájemce.
OÚ rekonstrukce a rozšíření. Není kam rozšířit, nyní v bytě učitele.
Traktor na veřejnou zeleň, nutné pořízení. Současný stav, pronájem traktůrku za hodně peněz.
Kulturní dům, není žádný prostor pro kulturu, sály v hospodě již nevyhovují, vybudovat nový kulturní sál, možnost
na obecní louce vedle fotbalového hřiště.
Nafukovací hala pro kulturu a sport.
MŠ rekonstrukce zahrady.

Řízený rozhovor se zástupcem města Úvaly
Datum konání: 21. května 2013
Účastníci: pan MUDr. Jan Šťastný, starosta města a za Region Pošembeří o.p.s. Ing. Šárka
Pučálková, Hana Vrbovcová a Petra Ištvániková
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Komunikace v obci (hodně nezpevněných cest) + chodníky (chodník na náměstí).
Vyřešit parkoviště v Husově ulici + na náměstí.
Průtah městem - spoluúčast na krajském projektu (náměstí, Husova ulice, Škvorecká ulice).
Koupaliště - rekonstrukce bazénu, čističky, systém vypouštění a napouštění.
Dokončení obecního úřadu čp. 95 na náměstí.
Školka v cukrovaru - vznik 4 nových tříd na zelené louce.
Rekonstrukce městských bytových domů - Škvorecká 105 (vznik malometrážních bytů).
Vznik hřiště pro náctileté (muldy, skatepark) - pod Viaduktem - 9 kanálů.
Dobudování veřejného osvětlení.
Revitalizace (odbahnění) a zajištění hráze rybníků.
Škola - rozšíření stávající školy.
Vybudování kamerového systému.
Výstavba kulturního centra - Arnošta z Pardubic 18.
Vznik vlastního sběrného dvora.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Vrátkov
Datum konání: 18. června 2013
Účastníci: paní Andrea Mulicová DiS, místostarostka obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr.
Miloslav Oliva, Mgr. Bc. Jana Tůmová a Petra Ištvániková
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Napojení se na vodojem ČB a rozšíření obecního vodovodu na zbývající část obce.
Rekonstrukce dešťové kanalizace a vybudování splaškové kanalizace včetně ČOV.
Rekonstrukce místní komunikace v délce 1 km a vybudování chodníku v délce 300 m.
Rekonstrukce silnice III. třídy v délce 3 km.
Úprava obecní garáže na kulturní sál, finanční náklady cca 200 tis. Kč.
Vytvoření zázemí pro venkovní sportoviště - oplocení a přístřešek.
Úprava okolí autobusové zastávky, úprava veřejné zeleně u pomníku a lomu, pořízení nové techniky na údržbu
zeleně.

-

Dílčí rekonstrukce veřejného osvětlení.
Provoz minibusů.
Vytvoření turistické trasy k lokalitě Ke skále.
Rekonstrukce interiéru v obecním hostinci.
Zateplení, změna vytápění budovy OÚ.
Vybudování nové trafostanice.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Vykáň
Datum konání: 30. dubna 2013
Účastníci: pan Jiří Veselý, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva, Ing. Šárka
Pučálková, Hana Vrbovcová a Petra Ištvániková
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Kanalizace.
Čistička.
Vodovod.
Sběrný dvůr.
Regulace potoka.
Obecní úřad.
Kostel a zvonice.
Vybudovat komunikace a chodníky.
Vybudovat kulturní dům.
Obnova návsi.
Univerzální vodní nádrž – dno.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Vyšehořovice
Datum konání: 7. května 2013
Účastníci: pan Karel Stehlík, starosta obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav Oliva, Ing.
Šárka Pučálková, Hana Vrbovcová a Petra Ištvániková
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Rekonstrukce školky - když rekonstrukce - 2. třída školky.
Nové silnice a chodníky.
Celková rekonstrukce hasičárny.
Kostel není v majetku obce, havarijní stav.
Rekonstrukce návsi.
Celková rekonstrukce tělocvičny Sokolů vedle fotbalového hřiště (havarijní stav).
Připojení Kozovaz k čističce odpadních vod.
Mapování skládek ve starých zasypaných lomech (jedná se o nebezpečný odpad - 5 x).
Zabezpečení, případně rekonstrukce tvrze u obecního úřadu a zvonice.
Potok Výmola - vybagrování bahna.

Řízený rozhovor se zástupcem obce Zlatá
Datum konání: 3. července 2013
Účastníci: paní Šárka Inquortová, místostarostka obce a za Region Pošembeří o.p.s. Mgr. Miloslav
Oliva a Petra Ištvániková
V rámci řízeného rozhovoru byly zaznamenány následující problémy a potřeby obce a na to
navazující projektové záměry:
-

Vybudování nového multifunkčního centra (OÚ, společenský sál, enviromentální centrum).
Úplná rekonstrukce OÚ včetně provedení úprav veřejného prostranství.
Výstavba nové účelové pěší stezky do Sluštic v délce 1 km a do Škvorce v délce 1 km.
Vyřešení vlastnických práv v držbě vodovodního řádu.
Vybudování dešťové a splaškové kanalizace ve staré části obce.
Rekonstrukce místní komunikace v délce 200 m a rekonstrukce chodníků v délce 1 km.
Vybudování nového obecního rozhlasu.
Zajištění údržby veřejné zeleně, pořízení odpovídající techniky.
Rekonstrukce venkovního sportoviště.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Zmapování rizikovosti bývalé skládky a následné odstranění staré ekologické zátěže.
Rekonstrukce veřejného osvětlení.
Výstavba nové MŠ, chybí odpovídající pozemek.
Zlepšení dostupnosti veřejné dopravy, chybí spojení na Říčany.
Řešení parkovacích míst ve staré části obce.

5.11.2013 - Obce jako společenství, prac. skupina, město Český Brod

Výstup:
SWOT analýza

POZITIVA

NEGATIVA























Aktivní lidé v obcích
Příliv společensko-ekonomických faktorů do
„života“ obce
Existence fungujících soukromých
mateřských školek a hlídacích center pro
předškolní výchovu
Využívání všech dostupných komunikačních
nástrojů pro informovanost obyvatel
Využívání kamerových systémů, fotopastí za
účelem prevence kriminality a přestupků
Pozvolné zlepšování technické infrastruktury
větších sídelních celků
Snaha o přechod na úsporné technologie –
veřejné osvětlení
Vysoká hustota silniční sítě
Snaha obcí o vyšší dopravní bezpečnost
(např. zpomalovací pruhy, přechody,
chodníky)
Fungující systém hromadné dopravy – bus,
vlak
Sport - nástroj pro rozvoj komunitního života
v obcích
Aktivní spolkový život v obcích
Funkčnost klubových venkovních sportovišť
Dostatečné vybavení dětskými hřišti
Dostatek venkovních i vnitřních prostor k
využití pro kulturní a sportovní účely
Prostory vhodné pro vystavování ve většině
obcí, případně i improvizované a venkovní,
půjčování výstavních panelů mezi obcemi a
o.s.
Široké rozšíření hasičského sportu i s vazbou
na tradici a ukázky historického vybavení

























Nepřihlášení obyvatelé (odhad starostů, zdroj
sčítání lidu)
Finanční nedostupnost pro obce zajistit plně
základní technickou infrastrukturu (ČOV,
vodovody, kanalizace)
Život v autě
Nadbytečná četnost krátkých jízd
(popojíždění autem)
Mizení přirozených příležitostí pro setkávání
Nedostatečná občanská vybavenost
(obchody, školky, zdravotní zařízení,…)
Nedostatek míst v MŠ
Nedostatečná kapacita a počet základních
škol (na západě našeho regionu, neexistence
škol)
Nedostatečná kapacita „jeslí“ (děti do 3 let
věku)
Působnost 4 ORP a 3 okresů na území
regionu Pošembeří
Nahodilost meziobecní spolupráce jednorázové projekty
Nedostatečná bezpečnost (dopravní,
kriminalita, vandalismus, majetková
kriminalita)
„Hašení“ problémů z minulosti (úřady)
Nesystémové čerpání veřejných finančních
prostředků
Nedostatečné komunitní projednání záměrů
obcí a spolků
Odvádění splaškových vod do dešťové
kanalizace
Špatný technický stav krajských i místních
komunikací
Malá parkovací kapacita v obcích a v
dopravních uzlech
Chybějící chodníky na strategických místech
(např. průtah obcí)
Vysoká intenzita dopravního provozu
Nevytíženost autobusových linek (mimo
špičku)
Špatné spojení mimo hlavní časy (večer, noc,
víkend)
Chybějící dopravní opatření a zázemí pro
bezpečnou „účelovou cyklistiku“ (stojany,
cyklopruhy)
Neodpovídající zázemí venkovních i vnitřních









prostor pro pořádání sportovních a kulturních
akcí (WC, šatna,…)
Vysoká finanční náročnost provozu vnitřních
prostor (topení, elektřina) ve vztahu k využití
Neznalost a neschopnost některých spolků a
NNO využívat dotační tituly
Konkurence v nabídce akcí a častá vzájemná
nekomunikace organizátorů
Narušení tradiční sídelní struktury
Nedostatečné finanční prostředky pro
investiční záměry obcí
Existence míst s vysokým dopravním rizikem
Neaktuálnost územních plánů

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY























Podpora zlepšení pozitivních vztahů k místu
bydliště
Meziobecní spolupráce
Podpora alternativního školství
Optimalizace využití kapacit nebytových
prostor
Multifunkčnost školských budov
Společné projekty obcí – školství („svazková
škola“)
Využívání vícezdrojového financování
Využití alternativních způsobů čištění vody
(kořenové,… ČOV (čistírny odpadních vod)
Zvýšení bezpečnosti chodců a dopravního
provozu
Motivace lidí k používání hromadné dopravy
formou parkovišť mimo dopravní uzel
Budování záchytných parkovišť
Optimalizace finanční náročnosti hromadné
dopravy (soukromí dopravci, školní
autobusy)
Zlepšení kvality sportovišť
Podpora spolkové činnosti a sportovních
organizací
Podpora zvelebení stávajících objektů
Vytváření „přirozených“ míst pro setkávání
teenagerů
Síťování NNO a spolků a využití příkladů
dobré praxe
Efektivní využití tras cest pro každodenní
provoz















Zhoršení stavu životního prostředí (např.
úbytek spodních vod a orné půdy)
Nevytváření pozitivních vztahů a pocitu
sounáležitosti s místem bydliště
Vnášení městských „způsobů“ života na
venkov
Podceňování demografického vývoje a
nedostatečné využívání statistických dat
týkajících se regionu
Nezakořenění obyvatel a jejich následný odliv
z území
Absence dlouhodobých strategických
finančních plánů a vizí
Nárůst kriminální činnosti
Dlouhodobý nárůst osobní i nákladní dopravy
Snižování kvality stavu silničních komunikací
Rušení dopravních linek
Nedostatek vizí a financí vedoucí k zániku
zájmových organizací, spolků a NNO
Upřednostňování osobních ambic nad
obecními zájmy
Zhoršující se úroveň středních škol (vybavení
a nabídka oborů)
Přetrvávající lhostejnost a pasivita obyvatel k
negativním jevům

Web - Fotografie
Web – SWOTka
Web - Prezenční listina

7.11.2013 - Sociální oblast a zdravotnictví, prac. skupina, město Český Brod

Výstup:
SWOT analýza

POZITIVA

NEGATIVA



Spolupráce mezi NNO se stejnou (podobnou) 
vizí a cílovou skupinou, které nabízejí pestrou
nabídku dostupných služeb



Existence MAS – prostředník pro síťování,
předávání informací….



Nedostatečné pokrytí sociálních a
vzdělávacích služeb se zaměřením na seniory
a lidi starší 50 let věku (domácího hospic,
stacionář, odlehčovací služby, kapacity v DPS,
semináře)
Nedostatečné pokrytí aktivit v malých obcích
pro neorganizovanou mládež v návaznosti na
nabídku nebytových prostor vhodných pro
danou cílovou skupinu (především
v odpoledních hodinách)

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY







Rozvoj a podpora stávajících i nově
vznikajících organizací nabízející sociální
služby cílené na seniory, lidi starších 50 let
věku nebo na neorganizovanou mládež
Podpora vzniku projektů v oblasti sociálního



Celoplošné stárnutí populace a následná
nepřipravenost v regionu na tento
společenský jev
Udržitelnost kvality a existence sociálních
služeb

podnikání s efektivním dopadem na rozvoj a
udržitelnost organizací nabízející sociální
služby



Nárůst stigmat s negativním sociálním
dopadem (tzv. nálepkování vedoucí
k diskriminaci jedinců nebo skupin se
stejnými znakovými prvky)

Web - Fotografie
Web - SWOTka
Web - Prezenční listina

12.11.2013 - Krajina a životní prostředí, prac.skupina, město Český Brod

Výstup:
SWOT analýza

Památky, cíle a prostupnost krajinou

POZITIVA

NEGATIVA








Naučné stezky propojené s památkami
Turistické cyklostezky (asfaltové) nejsou
potřeba
Aktivity občanů směřující k rekonstrukcím a



Častý nezájem zemědělců o obnovu cest (tlak
pouze na efektivitu)
Zánik původních cest a úvozů – hospodaření v







údržbě památek
Zájem majitelů tvrzí na jejich zpřístupnění
Místní různorodost památek posiluje vztah k
místu
Opravené památky jsou příkladem, odkazem
kulturního dědictví a zvyšují výrazným
způsobem turistickou atraktivitu (vizuální)
regionu
Drobné památky jsou ozdobou vesnice a
krajiny










lánech
Nekompletní trasy cest (vlastnické vztahy)
Většina cest není udržována – náklady na
údržbu a nové investice
Devastace krajiny motorkáři a čtyřkolkaři
Nedostatečný marketing
Využití všech tří zámků pouze pro soukromé
účely nepodporuje turistický ruch.
Nedostatečné finanční prostředky na údržbu
rozsáhlých objektů či množství objektů
Absence systémového využití sítě památek
Odborná a technická náročnost oprav
historických památek

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY


















Využití původních cest za účelem
prostupnosti krajinou
Spolupráce na údržbě cest i památek mezi
uživateli a majiteli
Možnost částečného zpřístupnění zámků pro
veřejnost
Potenciál v množství a unikátnosti památek
Spojování cílů (síťování)
Efektivní propagace turistických cílů
Drobné informace na místech turistických
cílů
Propojení informací o historických
památkách s historií obce – veřejné
informace
Využití objektů památek pro veřejné účely školství, kulturu i sociální služby a cest. ruch
Městská památková zóna v Českém Brodě s
gotickým podzemím a hradbami jakožto
ucelené, turisticky atraktivní jádro
Možnosti využití místních muzeí pro akce
nadregionálního významu
Soustava opevněných hradišť vybízí ke
komplexnímu uchopení v rámci vzdělávání
žáků i širší veřejnosti
Podpora lokálního patriotismu v odkazu
tradičních dovedností a řemesel






Neudržitelnost naučných stezek (úpadek
dobrovolnictví a budoucí nezájem obcí)
Nová výstavba na zelené louce (zábory orné
půdy)
Zánik nevyužitých památek pro finanční
náročnost rekonstrukce
Lhostejnost většiny obyvatel k památkám
Finanční náročnost provozu kulturních
památek a dlouhodobé podfinancování muzeí
(Podlipanské muzeum)

Krajina a životní prostředí

POZITIVA



Zpracovaný generel Územních systémů
ekologické stability (USES)
Postupné zvyšování ekologického povědomí

NEGATIVA















Velké plochy zemědělských pozemků s
povrchovým odvodněním
Minimum k.ú. v řešení Komplexními
pozemkovými úpravami (KPÚ)
Komplexní pozemkové úpravy (KPU) neřeší
vodní toky
Orná půda ve velkých lánech – velké
hospodářské celky
Znečišťování vody (nefunkční čističky,
přepouštění septiků, odvádění splaškových
vod do dešťové kanalizace, intenzivní
zemědělství)
Výhradně užitkové využití místních lesů
Zaniklé meze, remízky, shluky stromů
Devastace krajiny motorkáři a čtyřkolkaři
Velké množství černých skládek
Nedostatečné množství veřejných
kompostérů
Ekonomická nedostupnost ekologicky
šetrných zdrojů energie pro velkou část
obyvatel
Bezohlednost jedinců pálících odpadky

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY















Využití brownfieldů pro novou výstavbu
Využití komplexních pozemkových úprav
(KPU) pro protipovodňová opatření a proti
odplavování orné půdy
Podpora ekologicky šetrného způsobu
hospodaření
Vytváření prvků Územních systémů
ekologické stability (USES) i jakožto
orientačních bodů a linií v krajině – shluků
stromů a alejí
Využití lesů v zemědělské krajině nejen
užitkově, ale i pro rekreační účely
Doplňkové využití energie z obnovitelných
zdrojů
Navýšení kapacity a zřízení čistíren
odpadních vod



Množství kontaminovaných skládek
Hluk v okolí dálnice a průtahů obcemi
Vybudování lupkové těžební oblasti u Břežan
II
Plánovaná přehrada na Šembeře nad Českým
Brodem





Využití alternativních způsobů čištění vody
(kořenové,… Čistírny Odpadních Vod)
Vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany
životního prostředí
Kamerový dohled v místech černých skládek

Web - Fotografie
Web – SWOTka
Web - Prezenční listina

14.11.2013 - Ekonomika na venkově, prac.skupina, město Český Brod

Výstup:
SWOT analýza

POZITIVA




Velký počet podnikatelských subjektů
různorodého zaměření > diverzifikace
Dobrá dopravní dostupnost > hustá silniční
síť a funkční železnice
Nadprůměrná kupní síla > středočeský kraj 2.
místo v ČR

NEGATIVA






Stínový efekt Prahy
Nedostatek kvalifikované odborné síly
(technické obory)
(Ne)připravenost území pro příchod
strategického investora a investic
Nekomunikace, absence motivace ze strany
obcí, obyvatel k podpoře podnikatelů (v
místě)




Nevyužívání marketingových nástrojů pro
propagaci podnikatelů
Nedostatek prac. příležitostí s vyšším
vzděláním a s částečným prac. úvazkem

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

















Blízkost hlav. města Prahy
Práce z domu - home office
Certifikace firem, produktů as lužeb
Lokální patriotismus
Zájem lidí o lokální tradice, kulturní a
vesnické akce > odbyt
Web Venkovskatrznice.eu > nabídka zakázek
a prac.míst (burza práce)
Vytváření částeč. či sdílených prac.úvazků
Praxe ve firmách pro absolventy
Mezioborová a nadregionální spolupráce
firem
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru










Web - Fotografie
Web – SWOTka
Web - Prezenční listina
11.12.2013 – Zasedání Správní rady, obec Chrášťany
Výstup:
Projednání postupu přípravy dokumentu Strategie.
Web – Zápis
Web - Program
Web – Podklady na zasedání SR dne 11.12.2013
Web - Prezenční listina

Stínový efekt Prahy
Konkurence (závist) místo spolupráce
Nepružnost škol reagovat na poptávku trhu
práce
Pasivita a rezignace se stávajícím stavem
Škola řemesel > teorie místo praxe
Jednostranné zohledňování ceny v
zadávacích podmínkách výběrových řízení
Nedostatek odborníků pracujících v místě (
úroveň odměňování)
Ohrožení ŽP, vzduchu a vod vlivem
podnikatelských činností
Legislativa
Absence motivačního systému pro firmy k
výchově vlastních učňů a absolventů
Přetrvávání ekonomické recese

HARMONOGRAM AKTIVIT - KOMUNITNÍ PROJEDNÁNÍ STRATEGIE 2014
14.1.2014 - Plénum MAS, město Český Brod

Výstup:
Projednání osnovy strategické části Strategie a ukázky zpracování analytické části
Web - Zápis z Pléna MAS
Web - Prezentace v pdf.
Web - Fotografie
Web - Prezenční listina

20.2.2014 - Plénum MAS, město Český Brod

Výstup:
Projednání analytické části, pozvánka na 27.3.2014, kdy bude setkání pracovních skupin.
První upozornění či připomínky k předložené pracovní verzi dokumentu byly předneseny již na plénu.
Například doplnit stránkování, na 1. stránku umístit mapu Regionu Pošembeří…
Web - Zápis z Pléna MAS
Web - Pracovní verze dokumentu
Web - Fotografie
Web - Prezenční listina pro NNO
Web - Prezenční listina pro Veřejný sektor

27.3.2014 – Mezioborové setkání pracovních skupin, město Český Brod

Výstup:
Byly představeny zjištěné problémové okruhy a základní návrh na rozdělení oblastí rozvoje: Investiční
rozvoj území, Občanská společnost a veřejné služby, Zdravé životní prostředí, Lokální ekonomika a
Kulturní historické dědictví - Zde došlo k odchýlení od původně navržených oblastí, důvodem byly
charakter zjištěných problémů. Na jednání vznikl návrh vytvořit elektronický dotazník, kterým by se
zjišťovala váha zjištěných problémových okruhů.
Web – Zpráva na webu - výstup
Web – Podklady – problémové oblasti
Web – Fotografie
Web - Dotazník k vyhodnocení priorit pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje
Web - Prezenční listina

9.4. - zaslání pracovní verze analytické části Strategie obcím k připomínkám, obce mohly
dokument připomínkovat do 5.5.2014
Web – Dopis starostům odeslaný dne 9.4.2014
Web – Pracovní verze - analytická část
Web - Dotazník k vyhodnocení priorit pro Strategii komunitně vedeného místního rozvoje

Ilustrační obrázek dotazníku vyplněného se starostou obce

19.6.2014 - Pracovní skupina, město Český Brod

Výstup:
Byl projednán návrh klíčových oblastí rozvoje, celkové struktury strategické části včetně navržených
opatření. Byla řešena adekvátnost jednotlivých cílů, docházelo k jejich úpravám a přesunům. Poté
proběhla diskuse nad celkovou strukturou dokumentu.
Web – Zpráva na webu
Web – Podklady k jednání - návrh osnovy strategické části SCLLD 19.6.2014
Web - Vyhodnocení dotazníku priorit v území v pdf.
Web - Fotografie
Web - Prezenční listina

28.8.2014 - Odevzdání pracovní verze strategie dle podmínek projektu OP TP
29.8.2014 - 19.9.2014 – Poskytnutí pracovní verze dokumentu k připomínkování občany regionu
O tomto kroku jsme informovali obyvatele regionu
pomocí místních tiskovin a hromadným emailem
s databází cca 300 emailových adres.
Ilustrační foto – zpracování připomínek týmem
kanceláře MAS

Výstup:
Web – Zpráva s odkazem pracovní verze na webu

2.10. 2014 - Plénum MAS, město Český Brod

Výstup:
Podání informací o průběhu prací na strategii a plánu jednotlivých schůzek s NNO v regionu za
účelem projednání rozpracovaného dokumentu. Pozvání na pracovní výjezd 17.-18.10.2014.
Následovala diskuse, jak více zaktivizovat aktéry z území k projektům, zdůrazněna potřeba podat
informace o projektových záměrech, aby se mohla dokončit implementační část strategie.
Web - Zápis z Pléna MAS
Web - Prezentace v pdf.
Web - Fotografie

Web - Prezenční listina
17. - 18.10. 2014 - Pracovní výjezd, Zbraslavice

Výstup:
Seznámení s aktuálním stavem prací na Strategii a příprava dalších částí dokumentu. Účastníci
se aktivně zapojili do práce na jednotlivých kapitolách Strategie. Doplňovaly se další návrhy opatření
do strategické části a určovaly se typové projekty. Na jednání se formulovala vize a mise strategie a
definovala rizika realizace strategie. Účastníci byli rovněž seznámeni se specifickými cíli, které bude
možné financovat prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje.
Web - Pozvánka
Web – Zpráva na webu
Web - Prezentace v pdf.
Web - Fotografie

Web - Prezenční listina

Listopad a prosinec 2014 a leden 2015 – individuální schůzky s obcemi:

V obci Břežany II proběhla schůzka 27. listopadu 2014, které byl přítomen pan Tomáš Brázda, starosta
obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Vybudování chodníků
Rekonstrukce společenského sálu
Rekonstrukce hasičské zbrojnice (vybudování nové)
Úpravy zeleně
Vybudování cyklostezky od železniční zastávky + chodník

V obci Bříství proběhla schůzka 26. listopadu 2014, které byl přítomen Pavel Šmíd, starosta obce a ze
schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Vybudování sběrného dvora
Rekonstrukce místních komunikací
Vybudování vodovodu
Rekonstrukce kulturního domu – výměna oken, zateplení a topení
Rekonstrukce Obecního úřadu – výměna střechy, zateplení
Historická obnova brány statku čp. 7
Oprava sochy Jana Nepomuckého

V obci Černíky proběhla schůzka 24. listopadu 2014, které byl přítomen Vratislav Ouhrabka, starosta
obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Vodovod včetně vodárny
Rekonstrukce hřbitova – oprava márnice, ohradní zdi, aj.
Veřejné osvětlení a rozhlas
Doprava minibusy
Rekonstrukce Obecního úřadu
Dětské hřiště v parku včetně oplocení
Rekonstrukce požární zbrojnice
Rekonstrukce požární nádrže
Místní komunikace k novým rodinným domkům včetně chodníků
Dostavba chodníků v obci
Přechod přes silnici II. třídy č. 245

Ve městě Český Brod proběhla schůzka 9. března 2015, které byl přítomen Bc. Jakub Nekolný,
starosta města a Ing. Aleš Kašpar, tajemník Městského úřadu a ze schůzky vzešla potřeba realizovat
následující tyto projektové záměry:
-

Cykloinfrastruktura pro město Český Brod
Hřiště pro náctileté - 2x
Rozšíření služeb poradenského centra
Výstavba odborné učebny- hájenka
Azylový dům pro matky s dětmi
Dostavba školy v areálu nemocnice
Vybudování depozitáře knihovny
Rekonstrukce domu DISK - sociální bydlení
Rekonstrukce smuteční síně
Odbahnění rybníka ve Štolmíři
Obnova návsi ve Štolmíři - obnova zeleně, cestní síť
Rekonstrukce přivaděče a úpravny vody
Webový portál o sociálních službách
Komunitní plánování sociálních služeb v ORP
Protidluhová poradna
Vytvoření informačních materiálů pro nakládání s odpady v obcích
Zmapování a zhodnocení stávajících kapacit sběr, třídění, zpětný odběr a eventuální využití
KO v obcích ORP Český Brod

V obci Dobročovice proběhla schůzka 24. listopadu 2014, které byl přítomen Bc. Marcel Slováček
MBA, starosta obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Základní a Mateřská škola – zřízení svazkové školy (Květnice, Dobročovice, Sibřina, Sluštice)
Revitalizace rybníka
Chodníky Dobročovice – Květnice

V obci Doubravčice proběhla schůzka 25. listopadu 2014, které byl přítomen Jaroslav Prkno, starosta
obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Bezpečnost chodníků (nejsou propojené)
Vyčištění požárních nádrží
Obrubníky
Bezdrátový obecní rozhlas
Malokapacitní autobusy

V obci Horoušany proběhla schůzka 17. ledna 2015, které byl přítomen Jan Bohuněk, starosta obce a
ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Vybudování nového vodovodu mezi Horoušany a Horoušánky
Vodovod z Horoušan a Horoušánek
Vybudování nového vodovodu
Cyklostezka směr Nehvizdy
Antukové hřiště
Zeleň kolem cyklostezek
Kaplička
Úprava vodních toků v obci
Veřejné osvětlení

V obci Hradešín proběhla schůzka 1. prosince 2014, které byl přítomen Pavel Běloch, starosta obce a
ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Vybudování kanalizace a ČOV v celé obci
Obnova a výstavba místních komunikací a chodníků
Rozšíření budovy Obecního úřadu, vybudování patra
Rozšíření a rekonstrukce místního rozhlasu na bezdrátový rozhlas
Rekonstrukce budovy školy
Vznik kulturního domu
Podpora vzniku komunitního centra na faře
Revitalizace veřejné zeleně
Využití vojenského prostoru pro sportovní činnost podle územního plánu

V obci Chrást proběhla schůzka 10. prosince 2014, které byl přítomen Miroslav Braňka, starosta obce
a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Zateplení OÚ
Elektrorozvody v Mateřské škole
Technika na veřejnou zeleň - travní traktůrek
Rekonstrukce místních komunikací
Vodovod doplnění přípojek II. etapa a kanalizace doplnění přípojek II. etapa
Rekultivace staré skládky směr Poříčany
"Horka" brownfiields

-

Dopravní značení v celé obci
Dětské hřiště

V obci Chrášťany proběhla schůzka 24. listopadu 2014, které byl přítomen Karel Mukařovský, starosta
obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Kanalizace + výstavba vodovodu
Sekačka pro údržbu zeleně
Oprava sochy sv. Prokopa
Přístavba a rekonstrukce MŠ
Vybavení ZŠ v Bylanech

V obci Jirny proběhla schůzka 27. listopadu 2014, které byl přítomen Stanislav Skořepa, starosta obce
a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Vybudování místních komunikací a chodníků
Založení ZŠ pro 2. stupeň
Zateplení školy
Zateplení OÚ
Zateplení kulturního domu
Vybudování přeložky silnice II. č. 101 u Nových Jiren
Revitalizace kaštanové aleje
Rekonstrukce obchodního střediska
Dovybavení dětského hřiště u Mateřské školy
Stavební úpravy ZŠ - opravy, rekonstrukce
Místní komunikace ulice Nezvalova, Čapkova, Na Polníku, Cyrilovská
Místní komunikace

V obci Klučov proběhla schůzka 24. listopadu 2014, které byl přítomen Jiří Maršálek, starosta obce a
ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Kanalizace ve Žherech a Skramníkách
Vodovod ve Žherech a Skramníkách
Silnice na Lstiboř
Závodní dráha pro hasiče
Dětské hřiště
Úsporné osvětlení

V městysy Kounice proběhla schůzka 5. prosince 2014, které byla přítomna Miroslava Sochorová,
starostka obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Výstavba sportovní haly
Výstavba chodníků a komunikací

-

Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení
Rekonstrukce obecního úřadu

V obci Kozojedy proběhla schůzka 2. prosince 2014, které byl přítomen Pavel Piller, starosta obce a ze
schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Rekonstrukce Obecního úřadu
Prodejna s ubytovnou
Rekonstrukce tělocvičny

V obci Kšely proběhla schůzka 19. listopadu 2014, které byl přítomen Ing. Zdeněk Špitálský, starosta
obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Klubovna pro náctileté
Vybudování chodníků
Revitalizace Chotýšského potoka
Rekonstrukce obecního úřadu
Odstranění černých skládek

V obci Květnice proběhla schůzka 26. listopadu 2014, které byl přítomen Stanislav Plocek, starosta
obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Rozšíření ČOV odlehčovací komora
Mapování možností s umístěním MŠ - pozemky
Cyklostezka a stezka pro pěší
Veřejné osvětlení a rozšíření veřejného osvětlení
Venkovní hřiště pro náctileté - prostor
Park Proutnice revitalizace - studie
Bývalý plemenářský podnik

V obci Masojedy proběhla schůzka 3. prosince 2014, které byl přítomen Josef Pazdera, starosta obce
a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Kanalizace včetně ČOV
Úprava návsi

V obci Mochov proběhla schůzka 28. listopadu 2014, které byl přítomen František Bouček, starosta
obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Vybudování skate parku
Vybudování bikrosové dráhy
Vybudování chodníků
Renovace veřejného osvětlení
Vybudování 2 přechodů
Rekonstrukce školy
Rekonstrukce tělocvičny

-

Vybudování cyklostezky z Mochova do Čelákovic
Vytvoření klidové zóny – lesopark

V obci Mrzky proběhla schůzka 7. ledna 2015, které byl přítomen František Páv, starosta obce a ze
schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

ČOV a kanalizace
Chodníky
Vodovod
Veřejné osvětlení včetně 20 ks sloupků
Obecní les
Parčík

V obci Poříčany proběhla schůzka 24. listopadu 2014, které byla přítomna Mgr. Hana Teršová,
starostka obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Vybudování komunikací a chodníků
Rekonstrukce školy
Rekonstrukce sportoviště
Dům s pečovatelskou službou
Parkoviště - terminál pro autobusy
Protipovodňový digitální plán
Osvětlení přechodu
Rekonstrukce kulturního domu
Odstranění černých skládek

V obci Přehvozdí proběhla schůzka 10. prosince 2014, které byla přítomna Mgr. Milada Andrlíková,
starostka obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Výstavba kanalizace + ČOV
Rekonstrukce obecních bytů - v bytovce
Výstavba veřejného osvětlení
Rekonstrukce sportovních kabin na hřišti
Úprava okolí rybníčku
Rekonstrukce hřbitova

V obci Přistoupim proběhla schůzka 1. prosince 2014, které byla přítomna Vladimíra Brychová,
starostka obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Kanalizace + ČOV
Přístavba a rekonstrukce školy - ve škole izolace stěn - navrtávání, v družině půdní vestavba
do připraveného prostoru
Vybudování přechodu

-

Rekonstrukce sokolovny
Rekonstrukce a vybudování chodníků
Vybudování cyklostezky do Českého Brodu
Oprava varhan v kostele
Rekonstrukce zastávky na Tuchoraz
Oprava hřbitovní zdi
Doplnění dětského hřiště

V obci Přišimasy proběhla schůzka 26. listopadu 2014, které byla přítomna Šárka Rumanová,
starostka obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Vybudování kanalizace v celé obci včetně ČOV
Rekonstrukce pláště staré budovy MŠ
Výstavba chodníků v celé obci
Obnova 2 obecních rybníků a vytvoření protipovodňového opatření u prameniště Úvalského
potoka
Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci a rozšíření křižovatky Úvaly - Tuklaty
Rekonstrukce fotbalových kabin a nohejbalových kabin a vznik nového hřiště na nohejbal
Vytvoření parkoviště u MŠ
Městská policie
Úprava veřejného prostranství
Základní škola
Rekonstrukce sokolovny
Rekonstrukce OÚ
Okruh pro inline kolem víceúčelového hřiště na Skřivanech
Oprava zdi hřbitova na církevním majetku

V obci Rostoklaty proběhla schůzka 27. listopadu 2014, které byla přítomna Radka Nováková,
starostka obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Rekonstrukce a vybudování místních komunikací a chodníků
Rekonstrukce Kulturního domu - střecha a okna
Rekonstrukce Obecního úřadu - okna
Rekonstrukce domu v Nové Vsi na Obecní úřad

V obci Sibřina proběhla schůzka 15. prosince 2014, které byl přítomen Ing. Josef Novák, starosta obce
a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Vodovod
Splašková kanalizace
Dešťová kanalizace a odvod povrchových vod
Chodníky
Cesty
Budova OÚ
Šálkův dům

-

Hasičská zbrojnice
Dílny ve dvoře OÚ
Zpevnění plochy pro separovaný odpad
Objekt využívaný SK Viktoria Sibřina
Péče o zeleň a veřejná prostranství obce
Třídění a zpracování odpadu

V obci Sluštice proběhla schůzka 3. prosince 2014, které byl přítomen Jaroslav Pavlíček, starosta obce
a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Vybudování klubovny a sálu
Vytvoření víceúčelového sportoviště
Rekonstrukce chovatelského areálu
Vybudování sběrného dvora v areálu čistírny odpadních vod a zakoupení štěpkovače
Výstavba nové MŠ 2 třídy
Získání fary do obecního majetku a dokončení rekonstrukce kostela
Zajištění bezpečnosti v obci
Výstavba nových chodníků podél hlavní komunikace v délce cca 2 km
Budování ČOV

V obci Šestajovice proběhla schůzka 24. listopadu 2014, které byl přítomen Roman Hrdlic, starosta
obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Dobudování chybějících chodníků
Obnova systému kanalizace

V městysy Škvorec proběhla schůzka 3. prosince 2014, které byl přítomen Ing. Antonín Rubín,
starosta obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Rozšíření kapacity ZŠ Třebehostovice
Rozšíření kapacity MŠ ul. Tyršova
Dokončení rekonstrukce Sokolovny "Peklo"
Snížení energetické náročnosti budovy "Hasičárna + jídelna"
Snížení energetické náročnosti budovy Městský úřad Škvorec
Pořízení nového hasičského auta
Pořízení rybníka na Dolínkách + náves
Bezpečná obec
Parkoviště u Sokolovny
Vybudování kanalizace v Třebohosticích
Vybudování hřiště za Sokolovnou
Vybudování dětského hřiště ul. U Hřiště
Sanace skládky Kotval u ČOV
WC na ZŠ Škvorec
Most u Sokolovny - SK
Rekultivace rybníka, vybudování stavidla

-

Vybudování dětského hřiště v Třebohostovicích
Oprava silnic v kritickém stavu
Studie revitalizace Masarykova náměstí

V obci Štíhlice proběhla schůzka 3. prosince 2014, které byl přítomen Tomáš Rychta, starosta obce a
ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Vybudování kanalizace s napojením na ČOV Doubravčice
Komunikace směr Vyžlovka a Kostelec nad Černými lesy
Místní komunikace, chodníky
Odbahnění rybníku
Úprava požární nádrže Jordán
Polyfunkční centrum
Komunikace u stavebních parcel v majetku obce
Přístavba školy v Mukařově

V obci Tismice proběhla schůzka 25. listopadu 2014, které byla přítomna Ing. Martina Zdražilová,
starostka obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Výstavba kanalizace a vodovodu
Vybudování chodníků
Rekonstrukce kulturního domu
Vybudování zázemí pro SDH
Rekonstrukce zázemí sportovního hřiště
Bezpečnost v obci
Rekonstrukce MŠ
Rekonstrukce MŠ
Rekonstrukce knihovny
Oprava památníku padlých
Vybudování multifunkčního hřiště pro dospělé
Vybudování místních komunikací
Naučná stezka

V obci Tuchoraz proběhla schůzka 19. listopadu 2014, které byl přítomen Miroslav Dežo, starosta
obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Kanalizace + ČOV
Zavedení obecního rozhlasu
Rekonstrukce místní komunikace
Rekonstrukce MŠ
Úpravy veřejného prostranství - nákup laviček
Rekonstrukce špýcharu
Obnova úvozové cesty

V obci Tuklaty proběhla schůzka 27. listopadu 2014, které byl přítomen Petr Jenšovský, starosta obce
a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Veřejné osvětlení
Parkoviště
Komunikace obecní
Fara
Obecní úřad
Základní škola rozšíření
Mateřská škola
Hasičská zbrojnice

Ve městě Úvaly proběhla schůzka 8. prosince 2014, které byl přítomen Mgr. Petr Borecký, starosta
města a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Parkoviště u nádraží ČD, studie
Cyklostezka Úvaly - Horoušany
Cyklostezka Úvaly – Škvorec – Přišimasy – Český Brod
Lávka pro pěší přes I/12 v ulici Bulharská, studie
Chodník podél II/101 Jirenská
Osvětlený přechod na II/101
Chodník podél I/12 Kolínská
ZŠ Úvaly - půdní vestavba, družina kroužky
Stavební úpravy objektu čp. 105 v Úvalech ve Škvorecké ulici na městské sociální byty

V obci Vrátkov proběhla schůzka 1. prosince 2014, které byl přítomen Ing. Václav Pažout, starosta
obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Rekonstrukce místní komunikace a chodníku
Dílčí rekonstrukce veřejného osvětlení
Vytvoření turistické trasy k lokalitě Ke skále
Dostavba Obecního úřadu
ČOV a kanalizace
Vytvoření zázemí pro venkovní sportoviště - oplocení a přístřešek
Úprava okolí autobusové zastávky
Vybudování nové trafostanice

V obci Vykáň proběhla schůzka 28. listopadu 2014, které byl přítomen Jiří Veselý, starosta obce a ze
schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Výstavba kanalizace a vodovodu
Úprava okolí kostela
Oprava kostela
Rekonstrukce kulturního domu
Rekonstrukce chodníků a místních komunikací

-

Úprava dna vodní nádrže
Oprava sochy sv. Donáta
Rekonstrukce hasičské zbrojnice

V obci Vyšehořovice proběhla schůzka 26. listopadu 2014, které byl přítomen Karel Stehlík, starosta
obce a ze schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Kanalizace + ČOV
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Rekonstrukce mateřské školy - rozšíření
Úprava návsi
Odstranění černých skládek

V obci Zlatá proběhla schůzka 28. listopadu 2014, které byl přítomen Luboš Přibyl, starosta obce a ze
schůzky vzešla potřeba realizovat následující tyto projektové záměry:
-

Vybudování nového multifunkčního centra
Obecní úřad
Výstavba účelové pěší stezky
Chodníky - podána žádost 2014 ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst
Intenzifikace úpravny vody
Rekonstrukce venkovního sportoviště
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Zmapování rizikovosti bývalé skládky

HARMONOGRAM AKTIVIT - KOMUNITNÍ PROJEDNÁNÍ STRATEGIE 2015
6.1.2015 – Setkání regionálních podnikatelů, město Český Brod

Výstup:
Přítomné jsme seznámili s aktuálním stavem dokumentu. Zmapovali jsme jejich potřeby a
projektové záměry v podnikání, které jsme zapracovali do Strategie. Byly to například: potřeba
řemeslně zručných lidí v provozu, potřeba zaměstnanosti pracovníků z našeho regionu nebo

posílení ekonomiky v regionu pomocí zadávacích řízení preferující domácí dodavatele.
Web - Pozvánka v kalendáři akcí
Web – Zpráva a fotografie
2.6.2015 – Setkání regionálních podnikatelů, obec Kounice

Výstup:
Přítomné jsme seznámili s aktuálním stavem dokumentu. Kromě aktuální nabídky dotačních
titulů jsme s účastníky zmapovali jejich potřeby a projektové záměry v podnikání, které jsme
zapracovali do Strategie.
Web - Pozvánka v kalendáři akcí
Web – Zpráva a fotografie
Web – Prezenční listina
24.9.2015 - Kulatý stůl se starosty, město Český Brod
Na jednání byli zástupci obcí seznámeni s návrhy opatření pro jednotlivé programové rámce OP
EU. Cílem jednání bylo prodiskutovat tyto návrhy a provést navržené úpravy
5.11.2015 Jednání Programového výboru MAS zástupců dalších orgánů MAS
Cílem jednání bylo stanovit alokace pro jednotlivá opatření programových rámců OP EU, které
bude MAS implementovat.

http://www.posemberi.cz/projekty-1/mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-choduradu-2014-2015/novinky/?more=886#news886
Mapování projektových záměrů – podkladů ke Strategii
15.1.2015 – Schůzka k projektovým záměrům s podnikatelkou P. Schneiderovou - soc. podnikání
9.2.2015 - Schůzka k projektovým záměrům v obci Zlatá
23.2.2015 - Schůzka k projektovým záměrům v obci Černíky
9.3.2015 - Schůzka k projektovým záměrům ve městě Český Brod
19.3.2015 – Schůzka k projektovým záměrům s ředitelem Technických služeb Český Brod
23.3.2015 – Schůzka k projektovým záměrům v obci Vrátkov
7.4.2015 - Schůzka k projektovým záměrům v sociální oblasti pro ORP Český Brod na sociálním
odboru města Český Brod
17.6.2015 - Schůzka k projektovému záměru ve firmě Berry v obci Břežany II.
24.6.2015 - Schůzka k projektovému záměru u farmáře Hanzla v obci Vrátkov
30.6.015 - Schůzka k projektovým záměrům v obci Tuklaty

30.7.2015 - Schůzka k projektovým záměrům ve městě Úvaly
21.8.2015 - Schůzka k projektovému záměru s podnikatelem Ing. Janků z Českého Brodu - soc.
podnikání
7.9.2015 - Schůzka k projektovým záměrům v obci Břežany
9.9.2015 - Schůzka k projektovým záměrům v družstvu Bohemia Apple
18.9.2015 - Schůzka k projektovým záměrům s LECCOS, z.s.
21.9.2015 - Schůzka k projektovým záměrům v obci Tuchoraz
22.9.2015 - Schůzka k projektovým záměrům v obci Kozojedy
9.10.2015 - Schůzka k projektovým záměrům ve městě Úvaly
15.10.2015 - Schůzka k projektovým záměrům v obci Kozojedy
16.10.2015 - Schůzka k projektovým záměrům v obci Poříčany
19.10.2015 - Schůzka k projektovým záměrům v obci Přistoupim

