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Úvod
Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích, je
program rozvoje obce. Účelem tohoto rozvojového dokumentu obce Dolany nad Vltavou pro období
2020-2030 je identifikovat rozvojové problémy v katastrálním území obce a nalézt možnosti jejich
řešení cílenou podporou relevantních rozvojových aktivit s využitím dostupných finančních zdrojů
(evropských, národních, regionálních a krajských). Program rozvoje obce je dlouhodobým
dokumentem naznačujícím záměry obce na období minimálně pěti let, který se nemůže omezit pouze
na jedno volební období zastupitelstva či na období platnosti územního plánu. Tento dokument je
chápán jako otevřený, který bude pružně reagovat na potřeby obce v budoucích letech.
Na základě analýz definuje cíle obce a navrhuje konkrétní rozvojové projekty. Dokument program
rozvoje obce slouží nejen pro zvýšení našich šancí a možností pro získání dotací, kdy jeho kvalitním
zpracováním je podmíněno kladné hodnocení dotačních projektů ze strany jednotlivých
poskytovatelů dotací, ale stává se postupně nezbytností při stanovení jakýchkoliv cílů obce a
konkrétních rozvojových projektů. Umožní tak lépe plánovat a dobře hospodařit s finančními
prostředky rozpočtu obce, včetně účelného čerpání prostředků nejen z fondů EU.
Program rozvoje obce vychází z analýzy současného stavu, hodnotí silné a slabé stránky obce, její
rozvojové příležitosti a určuje existující rizika.
Program rozvoje obce je otevřeným dokumentem, který reaguje na aktuální situaci jak v obci, tak ve
společnosti. Zastupitelstvo by mělo tento plán alespoň jednou za dva roky revidovat a aktualizovat.
Obec si stanovila svoje základní priority:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Infrastruktura - vybavenost obce
Školství
Kvalita života v obci
Sportovní a kulturní vybavenost obce
Bezpečnost obce
Vzhled obce
Životní prostředí obce

Metodika zpracování
V první řadě došlo k definování výchozího stavu obce a byly vymezeny základní závěry a trendy
vývoje v posledních letech (situační analýza). Dále byla volena konstrukce programu rozvoje s cílem
co nejvíce zmapovat příležitosti obce, její ohrožení, silné a slabé stránky (tzv. SWOT analýza).
Následně je popsán výhled rozvoje obce po roce 2020 včetně základní identifikace jednotlivých vizí
obce a vytvořen zásobník investičních záměrů.
Projednání programu rozvoje obce se konalo na pravidelných poradách, při jeho tvorbě se
diskutovalo i se zástupci veřejnosti. Veřejnost byla do tvorby tohoto dokumentu navíc zapojena i
formou dotazníkového šetření, pracovní verze dokumentu byla zveřejněna k připomínkování na
úřední desce a na stránkách obce. Program je zpracován jak na základě dobré znalosti zastavěné
části, tak i celého katastru obce. Mezi výchozí podklady patří zejména Program rozvoje obce z roku
1999 a stávající územní plán.
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A. - Analytická část
A.1. Charakteristika obce
1. Základní údaje
Název:
Adresa:
IČO:
Právní forma:
OKEČ:
Kód obce ČSÚ:
Kód obce MMR:
Číslo
územní
jednotky (NUTS):
www:

Dolany nad Vltavou
Vltavská 95, 27801 Dolany nad Vltavou
00241199
801 Obec
751100 - Všeobecné činnosti veřejné správy
539201
02832 1
statistické

Počet obyvatel k 31. 12. 2019
Počet částí obce:
Počet katastrů obce:
Katastrální výměra v ha:
Pošta:
Mateřská škola:
Základní škola:
Zdravotnické zařízení:
Policie:
Stavební úřad:
Finanční úřad:

CZ0206
www.dolany.cz

924
2 – Dolany, Debrno
2 – Dolany, Debrno
550
NE
ANO
ANO
NE
NE
Městský úřad Libčice nad Vltavou –
stavební úřad
Územní pracoviště - Kralupy nad Vltavou

2. Území
Obec Dolany nad Vltavou (dále „Dolany“) se nachází v okrese Mělník, kraj Středočeský, ve výškách
od 170 m.n.m (hladina Vltavy do 273 m.n.m (Zelená Hora), na levém břehu řeky Vltavy přibližně 3 km
jihovýchodně od Kralup nad Vltavou. Obec Dolany je situována podél břehu v místě, kde končí
skalnaté údolí Vltavy a začíná rovina typická pro soutok Vltavy s Labem a severní část Středočeského
kraje. Území obce (550,38 ha) tvoří dvě katastrální území, a to kat. území Debrno (185,29 ha), které
se nachází necelé 2 kilometry jihozápadně v souběžném údolí Turského potoka a kat. území Dolany u
Prahy (365,09 ha).
Území obce Dolany se nachází v širším spádovém území hlavního města Prahy, poblíž jejího severního
okraje. Vzájemná vazba s Prahou je podpořena mimo jiné polohou obce při vodoteči Vltavy, kde se
nacházejí důležité trasy železniční dopravy, i dalšími významnými sítěmi technického vybavení, a
sledovanou osou dopravy severozápadně – severní předpolí hlavního města.

4

č.1. MAPA DOLANY, POHLED Z LETADLA
Nejbližším spádovým centrem vybavenosti je město Kralupy nad Vltavou, sousedící s obcí Dolany.
Významným potenciálem budoucího rozvoje obce Dolany je i nadále sílící vazba na hlavní město
Prahu, která se projevuje významnou spádovostí hlavního města z hlediska pracovních příležitostí i
nabídkou nadřazených služeb.
Z hlediska místních vztahů v území jsou pro území obce rozhodující vztahy se sousedícími obcemi:
město Kralupy nad Vltavou a obce Chvatěruby, Zlončice, Libčice nad Vltavou, Tursko a Holubice.
Obec má převážně zemědělský charakter. Dobré půdní a klimatické podmínky umožňují pěstování
zemědělských produktů (zaměření na rostlinnou výrobu). Dříve zde bývala také výroba živočišná
(farma na Nehošti). Obecní půdu zde obhospodařují soukromí zemědělci a okolní zemědělské
subjekty.
Hlavním vodním tokem je Vltava. Spojení s pravým břehem Vltavy je přívozem v Libčicích a mostem
v Kralupech. Jez se zdymadlem byl dostavěn v roce 1901, v osmdesátých letech byl původní hradlový
jez nahrazen pohyblivým jezem se třemi poli hydraulicky ovládaných klapek. Na něm byla
vybudována malá vodní elektrárna Libčice-Dolany (12. 2. 1998).
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č.2. MAPA ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY – ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ

Historické souvislosti
Obec Dolany se v pramenech poprvé objevuje v roce 1318 v přídomku Přibyslava z Dolan. Jeho
potomci, vladykové z Dolan, se stali předky českého panského rodu Mladotů ze Solopysk. Ješek
Prosinka z Dolan prodal v roce 1337 Dolany pražskému konventu Křížovníků s červenou hvězdou,
držitelům sousedních Kralup (nad Vltavou). Dolanská tvrz se poprvé připomíná v roce 1406 a
předpokládá se, že byla postavena již za Prosinky z Dolan nebo později Křížovníky, kteří ji pronajímali.
Tak se v uvedeném roce 1406 objevuje jako nájemce Eliška Škopková z Dubé. Okolo roku 1430 získali
ves s tvrzí páni z Valdeka. Od svých příbuzných vyplatil velmistr Křížovníků s červenou hvězdou
Oldřich Medek z Valdeka ves Dolánky na protějším břehu Vltavy. Stalo se tak v letech 1454 - 1455.
Křížovnický majetek v Dolanech byl pak opět zastavován drobné šlechtě. Zbytek Dolan údajně připadl
ke statku Chvatěruby, který vlastnili Zajícové z Házmburka. Tato část pak byla vyplacena a připojena k
Tursku, které bylo v držení zmíněných Křížovníků. Jeden ze zástavních držitelů, Zikmund
Chvatěrubský z Lestkova, na přelomu 50. a 60. let 16. století vracel tvrz a ves Dolany zpět
Křížovníkům. Jiná část Dolan s dvorem patřila v 16. století Štrouchům z Chlumku a pak byla připojena
k Míkovicím (dnes část Kralup n. Vl.), které drželi Boryňové ze Lhoty. Vrchnostenskou správu ukončilo
zrušení nevolnictví v roce 1848. Na konci 19. století byly Dolany příslušné k politickému okresu
Velvary a k hejtmanství Slaný. V té době se staly proslulými „dolanské švestky" pocházející z obce
Dolany.
Výklad významu názvu obce byl jazykovědci vyložen následovně: jméno Dolany vzniklo příponou -janze staročeského apelativu dól (latinsky "fovea", "vallis" - fovea = jáma na chytání zvěře, vallis = údolí;
německy "die Grube" = jáma, dolík, důlek, důl, či "die Tal" = údolí, novočesky "důl". Jméno
označovalo původně obyvatele "dolu". Tomuto výkladu také nasvědčuje poloha vsí s tímto jménem u
řek, potoků a v údolích (v České republice je osmnáct obcí se jménem Dolany).
Debrno bývalo vesnické sídlo středověkého původu, které charakterizuje řada zděných statků s
obytnými domy patrového uspořádání. Obytné i hospodářské stavby pocházejí převážně ze závěru
18. a z rozmezí celého 19. století, často s mladšími povrchovými úpravami odpovídajícími přelomu
19. a 20. století. První dějinná zmínka pochází ze začátku 15. století. Od roku 1995 je v Debrně zřízena
památková zóna se souborem lidové architektury Sb. Zák ČR 1995 částka 66), patřící k obci.
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3. Obyvatelstvo
Demografická situace
Obec Dolany se řadí podle počtu obyvatel mezi malé obce v rámci území MAS.
Počet obyvatel k 31. 12. 2019 je 924. V poslední době dochází k neustálému zvyšování počtu obyvatel
v obci. Hlavním zdrojem je proces suburbanizace, tj. stěhování (zpravidla zabezpečených obyvatel z
center velkých měst do jejich klidnějšího a pohodlnějšího zázemí).
rok
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Narození Zemřelí Přistěhovalí
Vystěhovalí
7
8
25
18
10
6
22
10
11
6
42
19
15
7
39
19
10
11
26
31
9
12
15
14
9
7
32
19
12
9
28
25
12
8
38
25
13
10
26
11
č.3. STATISTIKA – POČET OBYVATEL (PŘÍRŮSTEK/ÚBYTEK), WWW.CSZO.CZ

Věková struktura

č.4. POČET A VĚKOVÉ SLOŽENÍ, WWW.CZSO.CZ – SČÍTANÍ OBYVATEL
Můžeme pozorovat jak nárůst kategorie seniorů (65 a více let), což nám dokládá stále častěji se
projevující trend demografického stárnutí obyvatelstva, tak i nárůst dětské složky obyvatelstva. Z
důvodu nové výstavby v obci je možné predikovat zvýšení především počtu dětí mladších 15 let a
obyvatel v ekonomickém věku (15-65 let), a tudíž by nemuselo v blízké budoucnosti dojít k vyrovnání,
popř. k početní převaze kategorie 65+ nad složkou dětskou.
Vzhledem k vzrůstajícímu počtu obyvatel je do budoucna potřeba řešit nárůst některých služeb
(zvýšení kapacity školky, školy), větší zatížení komunikací.
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Sociální situace v obci
V obci převažuje národnost česká, jsou zde zastoupeni i občané národnosti polské, slovenské a
ukrajinské. Sociálně vyloučené lokality v obci nenajdeme. V části Kocanda žijí někteří sociálně
znevýhodnění občané, ale významné potíže obec neřeší. Obec zaměstnává na veřejně prospěšné
práce sociálně slabší občany. Podle údajů získaných posledním sčítáním obyvatel provedeným roku
2011 neuvedlo svoji národnost 239 osob, česká – 564, slovenská 17, ukrajinská 7, polská 4 a
moravská 2.
Spolková, osvětová a informační činnost.
V obci funguje několik spolků a sdružení:
Největším spolkem je TJ Sokol Dolany nad Vltavou, jeho hlavním cílem je organizovat a rozvíjet
pravidelnou činnost tělovýchovných a sportovních aktivit. Nyní jsou v TJ Sokol Dolany nad Vltavou
sdruženy dva oddíly: fotbalový a tenisový. Oddíl fotbalu se účastní okresního přeboru ve věkové
kategorii: A muži, dorost a mladší žáci a přípravka. Oddíl tenisu funguje pouze pro rekreační zájemce.
Zájemcům o sport je k dispozici hřiště s travnatým povrchem, antukové volejbalové hřiště a antukové
tenisové hřiště.
Spolek TJ Sokol Dolany nad Vltavou byl založen v roce 1954 a má v současnosti 196 členů (rok 2019).
Činnost Kynologického klubu Dolany byla obnovena dne 3. 3. 1999. Po nezbytných opravách
klubovny, úpravách celé plochy cvičiště a vybudování tréninkových prvků se mohlo začít s výcvikem
psů. Tento spolek má okolo 35 členů.
Občanský spolek Pro život v Dolanech se zabývá zejména protesty proti rozšíření letiště Aero
Vodochody a zlepšením kvality života v Dolanech.
Myslivecký spolek navazuje na tradice mysliveckého sdružení Zelená hora. Členové jsou držiteli
povolenek k lovu od Honebního společenstva Velké Přílepy (společenstvo vlastníků pozemků)
v honitbě Libčice, do níž patří obě katastrální území - Dolany a Debrno. Myslivci na daném území
pečují o zvěř – zimním přikrmováním, obhospodařováním políček pro zvěř, provozováním napáječek
pro zvěř, z důvodu nedostatku vody v krajině. Udržují myslivecká zařízení a jsou partnerem při řešení
otázek týkajících se krajiny, ekologie a životního prostředí. Tradičně pořádají akce na úklid v přírodě a
kulturní akci Pohonní posezení s muzikou a tombolou. Do své činnosti zapojují ostatní občany, včetně
dětí.
Rybářský spolek pořádá tradiční setkání „Zamykání Vltavy“, rybářské závody a pečuje o 2,9km levého
břehu řeky Vltavy.
Spolek Appaloosa Ranch Kocanda pracuje s dětmi a rozvíjí jejich vztah ke koním a přírodě.
V části Debrna realizuje pro děti skupina občanů čarodějnice, dětský den, rozsvěcení vánočního
stromu. V obecním domku byla zřízena dětská herna.
Spolky se velkou měrou podílejí na obecních aktivitách – jako rozsvěcování vánočního stromu,
mikulášská pro děti, posezení se seniory a jiné sportovní a kulturní vyžití v obci. Obec spolky finančně
podporuje, hradí vodu, elektřinu, popř. zařizuje dary do tomboly.
Z obecního rozpočtu se pravidelně vyčleňuje částka na pořádané akce či vícenáklady s nimi spojené.
Mezi významné akce obce patří Bakus – tradiční maškarní průvod, dětský den, lampionový průvod,
posvícenský fotbalový zápas Kout-Čapák, závod na dračích lodích.
V obci získávají občané informace hlavně z webových stránek obce, zpravodaje, který je vydáván
kvartálně a jiných zdrojů (např. místní rozhlas, aplikace V Obraze). Obec vede kroniku obce od roku
1923.
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4. Hospodářství
Ekonomická situace
K datu 31. 12. 2018 je v obci evidováno 194 podnikatelských subjektů (především živnostníků a
několik obchodních společností), z toho jich je 102 s prokázanou ekonomickou aktivitou.

č.5. PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY PODLE ODVĚTVÍ K 31.12.2019 (www.cszo.cz)
K 31. 12. 2019 mají v obci provozovnu tito podnikatelé např: Zahradnictví – prodej rododendronů,
maloobchodní prodejna potravin s občerstvením, autoopravna a truhlářství.
Dále je zde u fotbalového hřiště provozováno pohostinství „Restaurace na hřišti“, které zajišťuje
občerstvení zejména pro fanoušky, pro projíždějící cyklisty a při obecních akcích (např. dětský den).
V obci byla historicky provozována restaurace „Turkestán“, v jejímž sále se konaly vesnické zábavy,
plesy. Do roku 2019 nebyla tato restaurace v provozu, v roce 2020 byla provedena rekonstrukce a
její provoz byl opět obnoven.
V části obce zvané Nehošť se nachází bývalé středisko JZD, které v současnosti slouží potřebám
soukromých farmářů.
Atraktivity cestovního ruchu
Obcí prochází cyklotrasa č. 0080, která spojuje Dolany nad Vltavou – Debrno – Holubice s hradem
Okoř. Délka trasy je 14 km. Územím obce vedou dále cyklotrasy č. 0081 Kralupy n.Vlt. – Dolany nad
9

Vltavou – Libčice – Úholičky – Okoř a č. 0082 Kralupy n. Vlt. – Debrno – Tursko – Úholičky – Únětice.
Na území obce se nenachází památky církevního charakteru. V areálu základní školy se nachází
památník obětem II. světové války, na budově č.p. 108 je umístěna pamětní deska Josefa Kloučka –
protifašistického bojovníka, popraveného gestapem v Drážďanech. V katastru obce se nachází
Hraniční kameny – Křižovníků a nad částí Debrno u silnice III/24017 je pomníček na památku padlých
za II. světové války.
V části Debrno, která spadá pod obec Dolany nad Vltavou, je od roku 1995 zřízena památková zóna
se souborem lidové architektury (Sb. Zák ČR 1995 částka 66), patřící k obci. Do seznamu nemovitých
kulturních památek jsou zapsány tyto objekty: Kaple sv.Václava, výklenková Kaplička sv. Gottharda,
areál zemědělské usedlosti č.p. 1, areál zemědělské usedlosti č.p. 3 a soubor staveb usedlosti č.p. 6.
První dějinná zmínka o Debrně pochází ze začátku 15. století. Narodil se zde Josef Srb Debrnov,
hudební historik, spisovatel a přítel Bedřicha Smetany, což připomíná pamětní deska umístěná na zdi
statku č.p. 1 směrem k Hlavní ulici.
V červnu 2018 byla v obci realizována naučná stezka „Poznej Dolany“, která seznamuje turisty
s historií obce. Jednotlivá zastavení (celkem 7 míst) jsou v terénu vyznačena smaltovými cedulemi
s číslem a stručnou informací o místě. Podrobnější informace a vše o naučné stezce spolu s mapou
jsou uvedeny v tištěném průvodci, který lze zakoupit na obecním úřadě, v obchodu s potravinami a
restauraci na fotbalovém hřišti. Naučná stezka „Poznej Dolany“ vznikla jako bakalářská práce sl. Jany
Holečkové.
Trh práce
V obci je minimální nabídka pracovních příležitostí, část občanů je zaměstnána v pohostinství a
prodejně potravin, většina občanů však za prací vyjíždí. Nejčastěji do Kralup nad Vltavou (zejména
práce v obchodní společnosti Synthos Kralupy a.s.), do Výzkumného ústavu v Řeži, Výzkumného
ústavu včelařského v Máslovicích a hlavně do Prahy.
Za prací vyjíždí 248 občanů z celkového počtu 420 ekonomicky aktivních obyvatel (ČSU, Sčítání
obyvatel k 26. 3. 2011, dostupné z www.czso.cz).

5. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Obec je vybavena základní technickou infrastrukturou. Obec je elektrifikována, není zde zaveden plyn
z důvodu velké finanční zátěže na budování přípojky a rozvodu, s plynofikací se již nepočítá. Obec je
pokryta veřejnou telefonní sítí, sítí mobilních operátorů a internet je dostupný také přes bezdrátovou
síť (wifi).
Obec budovala kanalizační sítě po celé obci od r. 2007. Budování bylo rozděleno na několik etap, z
důvodu finanční náročnosti. Poslední realizovanou částí byla tlaková kanalizační síť v části obce zv.
Kout, dokončeno a zkolaudováno v roce 2018. Neodkanalizované části obce jsou lokalita U jezu,
chatová oblast Borovička a Kocanda, Nehošť a Debrno. Jako možné řešení pro tyto lokality se do
budoucna nabízí budování domovních čističek odpadních vod za možného přispění obce.
Obec je vlastníkem čistírny odpadních vod. Vzhledem ke stáří čističky a zvyšující se zátěži
s narůstajícím počtem obyvatel bude v příštích letech potřeba tuto čističku rekonstruovat (zejm.
rekonstrukce technologické části, doplnění technologií, kalové hospodářství).
V obci se nachází přečerpávací tlaková stanice v západní části Dolanského Háje. Voda je rozvedena
prostřednictvím veřejného vodovodu po celé obci ze zdroje Mělnická Vrutice. Obec není
provozovatelem veřejného vodovodu. V části obce Nehošť přichází v úvahu zřízení přívodu pitné vody
pro možnost napojení jednotlivých rodinných domků, v současnosti je obcí zpracováván projekt na
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vybudování automatické tlakové stanice s možností napojení jednotlivých obyvatel. Mezi další
plánovaná opatření v oblasti vodní infrastruktury patří napojení pitné vody do lokality Kocanda,
analýza možnosti napojení části obce U Jezu a zpracování studie využitelnosti vodního zdroje
„Vodárny u Štulíků“ a obecních studní.
Debrno má vlastní vodovodní síť s místním zdrojem vody, kterým je pramenní jímka na prameni
v západní části obce („studánka“). Jde o puklinový pramen v proterozoických horninách, historický
zdroj kvalitní vody, který byl jedním z faktorů spolupůsobících při vzniku osídlení v Debrně.
V současnosti pracuje obec na pasportizaci vodovodu a nutných opravách domovních přípojek.

Dopravní infrastruktura
Obec leží na silnici III. třídy č. 24018. Obec není vzhledem k ukončení komunikace jako slepé vozovky
zatěžována těžkým tranzitním provozem. Silnicemi II. a III. je obec spojena s Prahou a Kralupami.
Údržbu místních komunikaci provádějí zaměstnanci obecního úřadu.
S dopravní infrastrukturou souvisí již několik desetiletí plánované propojení dálnice D8 s R7 – obchvat
Kralup nad Vltavou. Toto řešení umožní rychlejší napojení na jmenované komunikace. Neúměrně
však zatíží obec exhalacemi, hlukem a tranzitním provozem. Zejména pak v části Debrno, kde je
plánován most přes údolí Turského potoka. Projekt má vydané územní rozhodnutí a probíhají práce
na stavební dokumentaci.
Obec Dolany leží na železniční trati Praha – Ústí nad Labem – Děčín hl. n., v jízdním řádu pro cestující
označená číslem 090, vede z Prahy do Děčína přes Kralupy nad Vltavou. Jedná se o dvoukolejnou
elektrifikovanou trať zařazenou do evropského železničního systému, část celostátní dráhy, součást
1. a 4. koridoru. Doprava na ní byla zahájena roku 1850, kdy byla vybudována jako součást Severní
státní dráhy. Na přelomu 20. a 21. století byla trať modernizována a v úseku Kralupy nad Vltavou –
Lovosice mohou vlaky jezdit až rychlostí 160 km/h.
V období 2014 - 2018 byla provedena výstavba chodníku v části obce Horka, kde byla i později
vybudována nová komunikace. V roce 2018 prošla rekonstrukcí část ulice Ke Kocandě v návaznosti na
ulici Ke Hřišti k železničnímu přejezdu, část ulice Na Ladech a část ulice Ke Škole, kde byl také umístěn
silniční retardér z důvodu bezpečnosti dětí, které uvedenou vozovku používají při cestě do školy. V
roce 2018 byl také realizován přechod na návsi. V části Debrno byla realizována rekonstrukce ulice
V Šárkách a ulice u č.p. 27 - 42.
V obci jsou plánována další opatření vedoucí k posílení dopravní bezpečnosti, zejm. chodníky ve
frekventovaných úsecích (od návsi ke škole, chodník na Nehošť) ale i zlepšení propojení některých
komunikací např. obslužnost chatové osady Borovička zejm. z důvodu příjezdu složek IZS, realizovat
alternativu úvozové cesty od chatové osady Višňovka podél VKP.
Obec Dolany je spojena s pravým břehem Vltavy přívozem v Libčicích a mostem v Kralupech nad
Vltavou. Dalším záměrem obce je také obnovení přívozu v návaznosti na ulici Vltavská – U první tůně
zvané Dobšova.
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č.6. DOPRAVNÍ SITUACE - DOLANY NAD VLTAVOU
V dosahu 3 km vzdušnou cestou od obce je letiště Aero Vodochody, které v době aktivního provozu
generuje nadměrné množství hluku zejména při zkušebních letech zde vyráběných letounů.
Dopravní obslužnost
V obci funguje železniční doprava. Velmi dobré spojení je na Kralupy nad Vltavou i směrem na Prahu.
Od roku 2017 mohou občané využít frekventovanější spoje, především v brzkých ranních hodinách při
dopravě do zaměstnání a škol a také o víkendech a v nočních hodinách.
Obec Dolany nemá autobusové spojení. Pro část Debrno je zajištěno autobusové spojení městské
dopravy Kralup nad Vltavou. Jedním z plánovaných záměrů obce je pokusit se navýšit frekvenci již
využívaného autobusového spojení a umožnit občanům Debrna využívat autobusové spojení Slaný –
Libčice nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou – Praha Bořislavka.
6. Vybavenost obce
Bydlení
Zástavbu tvoří pět bývalých statků a rodinné domky z předválečného, poválečného i současného
období. V obci je celkem 351 domů a 81 chat. V obci se nenachází obecní byty a obecní úřad
neplánuje jejich výstavbu. V roce 2004 byl schválen územní plán obce a v roce 2015 byla provedena
poslední změna. Ke dni 11. 11. 2016 se obec přejmenovala z důvodu odlišitelnosti od obcí stejného
jména v České republice na Dolany nad Vltavou. S touto změnou se přistoupilo i k pojmenování ulic,
kterých je nyní v obci celkem 26.
O bydlení, respektive o výstavbu nových domů, je stále zájem. Obec však nevlastní dostatečné
množství volných pozemků, tyto jsou pouze v soukromém vlastnictví. Řešením může být využití
volných ploch a objektů ve stávající zástavbě k rekonstrukci. V prosinci 2018 byly zahájeny přípravné
práce na rozparcelování a zasíťování pozemků obce pro výstavbu RD v části Horka- Meruňkovna.
I v Debrně vzrůstá počet obyvatel. Stěhují se sem rodiny s dětmi, ale bohužel nemají dostupnost
autobusovým spojením do Dolan, proto děti navštěvují základní školu v Kralupech nad Vltavou.
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Školství a vzdělávání.
Obec je zřizovatelem Základní školy Dolany nad Vltavou (ZŠ) a Mateřské školy Sluníčko (MŠ). V
budově ZŠ se začalo vyučovat 1. září 1875. Budova školy je umístěna na okraji obce. ZŠ má zahradu,
která se využívá hlavně v odpoledních hodinách pro školní družinu. Nedaleko ZŠ je les a volné
prostranství Lada, které je také využíváno k pohybovým aktivitám. Škola má svou vlastní tělocvičnu.
Ta je využívána i v odpoledních a večerních hodinách k veřejnému cvičení a tréninkům malých
fotbalistů. V ZŠ nejsou odborné učebny. Škola má 4 ročníky a pouze dvě třídy (je malotřídní), ale
jedna z nich je plně počítačově vybavena. Dále je zde široký výběr kroužků - rukodělné, sportovní,
výtvarné i jazykové, čtenářský klub.
ZŠ navštěvovalo v roce 2019 celkem 40 žáků z celkové kapacity 40 žáků ve čtyřech ročnících. Škola má
vlastní družinu (kapacita 30 žáků), nicméně další prostory pro družinu nebo zájmovou činnost by byly
potřeba. Na obědy žáci chodí do jídelny MŠ. Po ukončení 4. ročníku žáci dojíždí do Kralup nad Vltavou
(spádová oblast) nebo dle výběru rodičů.
V roce 2011 byla provedena rekonstrukce střechy školy v hodnotě 350 tisíc Kč za pomoci dotačního
programu Obnova venkova. V roce 2016 byla vyměněna okna v budově ZŠ. V období 2018- 2019 byla
školní zahrada doplněna o herní prvky, byla provedena příprava školní studny na její využití a byl
rekonstruován školní dvůr (dlažba). Do budoucna by měl být zpracován projekt využití půdních
prostor budovy ZŠ a projekt na revitalizaci zahrady.
V roce 2019 byla ve škole provedena nová elektroinstalace z dotace Středočeského kraje – fond
obnovy venkova, výmalba prostor, modernizace nábytku, úprava dvorku před budovou, rekonstrukce
zázemí pro učitele a v roce 2020 sociálního zařízení. Tyto úpravy umožnily navýšení kapacity ZŠ na 50
žáků. V následujícím období je plánováno zpracování nové koncepce vytápění a s tím související
zateplení staré budovy, popř. vybudování nových prostor na půdě budovy.
Ve školním roce 2019/2020 byla Mateřská škola jednotřídní, se společným programem pro všechny
děti. Celková kapacita školky byla 27 dětí se zcela naplněnou kapacitou. Pro rok 2019/2020 nebylo
vyhověno celkem 10 žadatelům, z toho však dvě děti nedovršily k 31. 8. 2019 věk tří let.
V roce 2014 byla v budově Mateřské školy vyměněna okna, podlahová krytina, proběhla rekonstrukce
kuchyně a byla nově vybavena školní jídelna (podlaha, stolky, židle). Kritický stav terasy budovy MŠ
bylo třeba řešit. V roce 2017 začala obec pracovat na studii rozšíření školky přístavbou v prostoru
terasy z důvodu narůstajícího počtu zájemců o docházku do MŠ. Projekt rekonstrukce školky byl
schválen a v roce 2019 byla potvrzena dotace z výzvy IROP na tuto rekonstrukci. Rozšíření mateřské
školy bylo realizováno v roce 2020. MŠ je pro školní rok 2020/2021 již dvoutřídní s kapacitou 40 dětí a
kapacita jídelny byla navýšena na 100 jídel. Pro následující období je plánována realizace hřiště u
školky (nové herní prvky, osazení stromy/keři).
V obou budovách MŠ a ZŠ se nadále topí pevnými palivy a budova ZŠ není zateplena. V budově školy i
školky je potřeba realizovat rekonstrukcí topení (kotel).
Chybějící sportoviště v areálu školy by se v budoucnu mohlo vyřešit realizací některých sportovišť
(běžecká dráha, posilovací stroje) v části obce nazývané Lada.
Zdravotnictví, sociální péče
V obci není zdravotní středisko ani praktický lékař. Za zdravotní péčí dojíždí občané zejména do
přilehlých Kralup nad Vltavou a Libčic nad Vltavou, ale i do Prahy. Území obce spadá pod výjezdové
stanoviště zdravotnické záchranné služby Kralupy nad Vltavou.
V obci se nenachází žádné zařízení sociální péče. Péče o seniory a zdravotně znevýhodněné je zde
zajišťována především rodinnými příslušníky. Existuje ale také možnost využít služeb organizací
zaměřených na poskytování osobní asistence a pečovatelské služby v domácím prostředí klienta.
V oblasti sociální péče je většina standardně využívaných služeb k dispozici v Kralupech nad Vltavou.
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V Kralupech nad Vltavou je v provozu Dětský dům a neziskové organizace Poradna pro občanství,
občanská a lidská práva či Farní charita Kralupy nad Vltavou.
Obec se snaží podporovat osoby s tělesným postižením či seniory prostřednictvím příspěvků či
nepeněžních darů. Obec působí jako veřejný opatrovník, s touto činností je spojeno vedení agendy
zejména zadluženosti a výkonu exekucí opatrovanců.
V obci funguje Klub seniorů „Babinec“, který se pravidelně schází v budově obecního úřadu. Obec
pořádá každoroční podzimní setkání seniorů s kulturním programem dětí z MŠ a ZŠ.
Kultura
Obec bohužel nemá dostatečné zázemí pro setkávání občanů či spolků. V současné době se občané
schází při kulturních akcích v Restauraci Na hřišti, v budově obecního úřadu a základní školy, budově
Kynologického klubu Dolany a po znovuotevření lze použít i sál restaurace Turkestán. Do budoucna je
však tato situace neudržitelná a je potřeba chybějící vnitřní prostory pro setkávání občanů řešit buď
rekonstrukcí vhodného objektu, nebo novou výstavbou.
V případě konání kulturní akce venku je místem setkávání občanů obecní náves a areál TJ Sokol.
V obci se pořádají různé kulturní akce např. Zahájení lovecké sezóny, Rozsvěcení vánočního stromu,
Běh Cihličkou, Dětský den, Pálení čarodějnic a Vatra míru - lampiónový průvod, Pohonní posezení.
Akce jsou pořádány ve spolupráci spolků a OÚ, jejími návštěvníky jsou většinou místní občané. Na
některé akce se sjíždějí lidé z okolních i vzdálených obcí např. Bakus, Dolany v Dolanech.
V říjnu již tradičně organizuje TJ Sokol pochod Josefa Kloučka, protifašistického bojovníka, který byl za
svou činnost 8. října 1943 popraven v Drážďanech.
Každoročně je pořádáno setkání obcí se jménem Dolany tzv. Dolany v Dolanech, první ročník byl
realizován v roce 2001. Akce mají nabitý kulturní a sportovní program. V roce 2018 se při příležitosti
700. výročí obce Dolany nad Vltavou konal 17. ročník, kterého se zúčastnilo 9 obcí s tímto názvem.
V obci v současné době nefunguje obecní knihovna, obec má však z minulosti svazky knih, které si
občané mohou zapůjčit.
Obecní znak, významní rodáci obce
Obec Dolany byla proslulá švestkou Dolankou, která se zde pěstovala od 19. stol. až do zničení
mrazovou kalamitou v r. 1929. Odrůda není rezistentní vůči chorobě šarka. V současné době je
plánována výsadba švestky na území obce. Švestka je i jedním z hlavních prvků znaku Dolan.

č.7. ZNAK DOLAN
Znak obce Dolany je dán popisem: ve stříbrném štítě kosmé modré břevno s třemi zlatými šesticípými
hvězdami pod sebou, provázené nahoře svěšenou švestkou na stopce a s listem vpravo, vše
přirozené, dole červená šesticípá hvězda. Kosmé břevno s hvězdami připomínají nejstarší dějiny obce
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a vztahují se k Přibyslavovi z Dolan. Červená šesticípá hvězda ukazuje na druhého důležitého
historického držitele obce - rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou.
K významným rodákům obce patří malíř Josef Hanel-Dolanský, krajinář inspirován Chitussim a
absolvent výtvarné akademie v Praze a Mnichově. Byl autorem krajin a obrazů se sociální tématikou
z Kralupska a s Ženíškem spolupracoval na výzdobě Národního divadla.
V části Debrno žil hudební historik a spisovatel Josef Srb Debrnov viz výše a v současnosti zde působí
český výtvarník a spisovatel Martin Patřičný. Jeho současná tvorba zahrnuje především "dřevěné
obrazy" a v menší míře také dřevěné sochy. V minulosti se zabýval i tvorbou uměleckých notových
pultů.
Sport a volnočasové aktivity
V Dolanech je sportovní areál u fotbalového hřiště v blízkosti Vltavy, který vybudoval TJ Sokol ve
spolupráci s obcí. V roce 2018 byla realizována přístavba terasy. Jeho předností je fotbalové hřiště s
travnatým povrchem. Vedle něj se nachází tenisový kurt, volejbalové a nohejbalové hřiště.
Fotbalové hřiště sousedí s areálem Kynologického klubu, kde probíhá celoročně výcvik psů a
mezinárodní soutěže. V areálu byla vystavěna klubovna s moderním zázemím.
V budově základní školy je umístěna malá tělocvična, která slouží nejen pro potřeby školy, ale také
pro zájmové cvičení – aerobik, zumba, zumba pro děti a cvičení maminek s dětmi, taktéž je využíván
opravený sál v restauraci Turkestán.
Cyklotrasa do vedlejší obce Libčice nad Vltavou je hojně využívána nejen místními občany pro jízdu na
kolečkových bruslích.
V obci jsou k dispozici dvě dětská hřiště s hracími prvky – jedno na návsi a druhé v části obce zvané
Na Horkách. Na dětském hřišti na návsi je k dispozici betonový hrací stůl na ping pong, asfaltová
plocha s hřištěm na nohejbal a volejbal.
Lokalita nad Hřištěm TJ Sokol je v současné době ve vlastnictví Pozemkového úřadu, cílem obce je
získat tuto lokalitu do vlastnictví obce a vybudovat zde relaxační zónu s možností aktivního
odpočinku. Podobné zóny by obec chtěla realizovat i v lokalitě Na Ladech - hřiště na podporu
sportovních aktivit žáků ZŠ a volnočasových aktivit občanů, v části obce U Parku (projekt revitalizace
parku - náves) a v Debrně.
V následujícím období se plánuje umístění několika laviček v obci, zejména podél řeky a nad lesem,
toto by uvítali zejména senioři, kteří by si na své procházce mohli udělat zastávku. Místní mládež
projevila zájem o vybudování hřiště pro jízdu na skateboardech a koloběžkách. Je třeba zpracovat
studii proveditelnosti tohoto sportoviště.
Zájemci o plavání využívají v zimě krytého bazénu v Kralupech nad Vltavou a v létě koupaliště
v Libčicích nad Vltavou a v Kralupech nad Vltavou. U plánovaného přívozu pod č.p. 1 a na druhé
panské louce (pod vodárnou) jsou obcí upravovány louky sloužící ke koupání a schází se zde i místní
otužilci.
7. Životní prostředí
Základní charakteristika
Obec Dolany patří do povodí řeky Vltavy. Částí Debrno protéká Turský potok. U potoka hrozí
zanesení, je proto potřeba ho udržovat a pravidelně čistit. Při přívalových deštích je Debrno ohroženo
zvyšováním hladiny a kvůli členitosti terénu a špatnému stavu koryta potoka může dojít k vylití
potoka a zatopení níže položených oblastí od návsi po louky pod mlýnem.
Koryto potoka je v současné době ve velmi špatném stavu a je zde akutní potřeba tuto situaci řešit a
to nejen v zastavěném území Debrna, ale též v extravilánu, tak, aby byl umožněn bezeškodný průtok
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za vysokého stavu vody a zadržení vody v krajině v období sucha. Vzhledem k tomu, že se koryto
potoka nachází v památkové zóně, musí být rekonstrukce provedena v souladu s podmínkami
ochrany kulturních památek a finanční náročnost rekonstrukce bude vysoká. V současné době je
zpracováván projekt na rekonstrukci potoka.
Obec Dolany má zpracován a schválen povodňový plán, který řeší podrobně vyhlašování jednotlivých
stupňů povodňové aktivity (1. až 3.stupeň) podle dosaženého vodního stavu na odečtu jezu Dolany a
podrobně specifikuje aktivity odpovídající jednotlivým stupňům. Zcela v zátopovém území leží
chatová osada Kocanda s bývalým mlýnem.
V okolí obce se nachází historické studánky, které by bylo vhodné v příštích letech obnovit.
Z celkové katastrální plochy obce 550 ha zabírá většinu zemědělská půda, a to zejména půda orná
(podrobněji viz tabulka).

č.8. DRUHY POZEMKŮ ( www.cszo.cz)
Stav životního prostředí
Kvalita životního prostředí – ovzduší je ohrožena nejvíce provozem lokálních topenišť, neboť Dolany i
Debrno jsou situovány v údolí. V topném období a při inverzním počasí je zde ovzduší velmi
znečištěné. Tento problém by vyřešil přechod na jiný zdroj tepla (elektrická energie, tepelná
čerpadla) nebo modernizace vytápění v domech ekologickými kotli min. 5. emisní třídy
Dalším ohrožením je dálkový přenos škodlivin ze zdrojů: Synthos Kralupy a.s. a Elektrárna Mělník.
Dalším prvkem ovlivňujícím životní prostředí je intenzivně obhospodařovaná zemědělská půda
s vysokým podílem chemických přípravků zejména glyfosfátů. Velké půdní celky jsou
obhospodařované technikou se širokým záběrem a rychlým posuvem. Krajina postrádá dostatečné
množství remízů, biopásů, alejí s výsadbou stromů a křovinného patra nutné pro zachování
biodiverzity. Tento stav je nutné řešit a nápravu inicovat při pronájmu obecních pozemků.
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č.9. MAPA NATURA2000
V katastru obce jsou vyhlášeny tyto významné krajinné prvky:
−
−
−
−
−
−

Úvalka (jihozápadní svah údolí Turského potoka u Debrna)
Velká Horka (jihovýchodní úbočí údolnice vedoucí od Vltavy k Nehošti)
Dolanská Višňovka (na stráni nad obcí)
Malá Horka (lesní porost severně od obce)
Skály nad tratí (suchomilná skalní vegetace)
VKP–Niva Vltavy - nadregionální biokoridor (součástí jsou lokální biocentra)

Další významné krajinné prvky VKP, lokální biocentra LBC a lokální biokoridory LBK jsou uvedeny
v UPD obce Dolany.
Vyhlášená plošná chráněná území v katastrech Dolany, Debrno nejsou, ale na východě za řekou obec
sousedí s lokalitou „Přírodní park Dolní Povltaví“. V koncepci ochrany přírody a krajiny středočeského
kraje je zahrnuto jeho rozšíření i na levý břeh.
Obec Dolany je vlastníkem přírodní památky ležící mimo katastr obce tzv. Hlaváčková stráň, která se
rozkládá při jižním okraji osady Dolánky - součásti obce Zlončice v okrese Mělník Středočeského kraje.
Jedná se o strmý svah na pravém břehu řeky Vltavy, přímo nad zdymadlem Dolany. Předmětem
ochrany jsou suché louky a skalní stepi, spolu s význačnými zástupci teplomilné stepní a lesostepní
flory a fauny.
Obec Dolany zasáhla v roce 2002 rozsáhlá povodeň. Poslední větší povodeň byla zaznamenána v r.
2013, kdy řeka zaplavila areál fotbalového hřiště, kynologického klubu a chatky v části obce Kocanda.
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č.10.

DOLANY, FOTO PAVEL OTIEPKA

Z hlediska hluku je nejvýznamnějším zdrojem zátěže železniční doprava, zkušební a tréninkové lety z
letiště Aero Vodochody. Hluk způsobený ekonomickými subjekty a občany obce v současné době
není příčinou významnějších problémů. Hlukovou zátěží způsobenou provozem automobilů jsou
nejvíce zatíženy části Nehošť a Debrno. V současné době se situace zlepšila, neboť objízdná trasa přes
Debrno byla již ukončena. (havárie zemního tělesa komunikace ulice Ke Hřbitovu v Kralupech nad
Vltavou).
Obce a zejména části Debrno se citelně dotkne plánovaná výstavba obchvatu Kralup nad Vltavou.
Tento projekt je součástí přeložky silnice II/240, která povede z Tuchoměřic u Prahy přes Úžice u
Kralup nad Vltavou a propojí rychlostní chomutovskou silnici R7 s teplickou dálnicí D8. Pro stavbu
obchvatu je již vydané územní rozhodnutí a příprava bude dále pokračovat. Samotná výstavba bude
znamenat hlavně nadměrnou hlukovou zátěž a další znečištění ovzduší.
Obec požaduje v souvislosti s tímto projektem tato opatření: odhlučnění mostu v Debrně, obslužnost
přilehlých pozemků z nové komunikace, odhlučnění mostu přes Vltavu, odhlučnění ozeleněním
celého tělesa komunikace.
Pokud bude realizována výstavba veřejného mezinárodního letiště ve Vodochodech, bude obec vzhledem ke své poloze přímo zatížena leteckým provozem. Dokumentace zpracovaná investorem
letiště předpokládá 3,5 mil. odbavených cestujících za rok a 141 odbavených letadel
v charakteristickém letovém dni. Občané by byli v průběhu celého dne soustavně obtěžování hlukem
z přistávajících letadel, dalšími emisemi z leteckého provozu a vystaveni riziku leteckých havárií.
Odpadové hospodářství
Veškerý odpad je z obce vyvážen specializovanými společnostmi. V katastru obce se nenachází žádná
zařízení určená k likvidaci odpadu. Legální skládka v katastru obce není zřízena. Přesto, že je zaveden
systém sběru a třídění odpadů a každý občan má možnost a povinnost řádně s odpadem nakládat,
stále se zvyšují náklady obce na likvidaci odpadů.
V obci se nachází od r. 2000 sběrné místo, veškerý odpad je možno roztřídit na sběrném místě č.p. 4
vždy v určené dny, v Debrně je také sběrné místo – „bývala hasičárna“. V obci jsou postupně jsou
navyšovány i počty kontejnerů na tříděný odpad. V nové výstavbě Na Horkách je sběrné „hnízdo“,
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kde je možno roztřídit plasty, sklo a oděvy. Kontejnery na plasty jsou dále umístěny na Nehošti. V ZŠ,
na OÚ a v prodejně potravin jsou umístěny nádoby na sběr baterií.
Obec se potýká s problémem černých skládek a odhazování odpadu kolem komunikací. Částečné
řešení spočívá v jarním organizovaném úklidu (Myslivecké sdružení) a v osvětě občanů obce.
Na břehu Vltavy jsou často neoprávněně ukládány biologické odpady. Řada vlastníků pozemků
neudržuje řádně své pozemky a hromadí na nich odpad.
V roce 2014 se obec umístila na 2. místě v kategorii obcí do 2000 obyvatel ve sběru drobného
elektrozařízení ve Středočeském kraji. Další soutěže ve sběru elektrozařízení neprobíhají. V roce 2018
vyhrála základní škola ve spolupráci s obcí první místo v množství vytříděného papíru na obyvatele.

Množství vyvezeného odpadu (t) - nákladová složka odpadového
hospodářství v období 2015 - 2019
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č.11.

MNOŽSTVÍ VYVEZENÉHO ODPADU – TUNY (2015 - 2019)

V tabulce „Objem odpadu“ není zahrnuto množství velkoobjemového odpadu. V roce 2016 byl
rozšířen tříděný odpad o kategorii železo a papír z důvodu změny správy odpadu odvezeného obcí.
V roce 2017 bylo vyvezeno 8t velkých elektro spotřebičů např. ledniček, mrazáků.
Občané se staví ke třídění odpadu čím dál tím zodpovědněji. Nicméně stále je zde prostor pro
zlepšení třídění domovního odpadu, zejména motivací občanů ke třídění odpadu např. novým
systémem výběru poplatků, rozšířením provozu sběrného dvora, jiné možnosti vývozu bioodpadu
atd.
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Bilance hospodaření s odpady - 2013 až 2019
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
660 000680 000700 000720 000740 000760 000780 000800 000820 000840 000
2013
získané prostředky (poplatky, sběr) 716 947
Kč
náklady na odpad - Kč

786 250

2014

2015

2016

2017

2018

2019

717 500

765 053

773 668

815 601

820 460

814 082

816 613

758 398

747 757

765 261

788 203

828 956

získané prostředky (poplatky, sběr) - Kč

č.12.

náklady na odpad - Kč

BILANCE HOSPODAŘENÍ S ODPADY (2013 – 2019)

V tabulce Bilance hospodaření s odpady nejsou v nákladech na odpad uvedeny mzdové náklady na
obsluhu sběrného dvora, v konečném důsledku je hospodaření s odpady pro obec stále ztrátové.
8. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec má samostatnou a přenesenou působnost. V samostatné působnosti obce jsou záležitosti, které
jsou v zájmu obce a občanů, péče o majetek obce v souladu s místními předpoklady a s místními
zvyklostmi, jakož i vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých
občanů. Jedná se především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a
spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného
pořádku. V přenesené působnosti obce jsou záležitosti, které stát svěřuje obci, aby je pro něho
zajišťovala.
Orgány obce jsou zastupitelstvo, starosta a obecní úřad. V obci Dolany není zřízena rada a její
pravomoci zastává starosta a ve vyhrazených věcech zastupitelstvo. Pravomoci jednotlivých orgánů
se řídí zákonem o obcích aj.
Zastupitelstvo má 9 členů. V obci je uvolněný starosta, zástupce starosty a stálí zaměstnanci.
V případě potřeby využívá obec i sezonních zaměstnanců. Stavební úřad je v Libčicích nad Vltavou,
ostatní úřední záležitosti, které nelze řešit na OÚ spadají pod MěÚ v Kralupech nad Vltavou – obec
s rozšířenou působností.
Obec je zřizovatelem Základní a Mateřské školy v Dolanech a podílí se na jejím financování. Obec také
provozuje sběrné místo v areálu č.p.4.

20

Hospodaření a majetek obce
Hospodaření obce je uvážené, nezatížené dluhy a s naspořenými prostředky. Obec hospodaří na
základě schválených rozpočtů a rozpočtových výhledů. Rozpočet obce je sestavován s vyrovnanou
příjmovou a výdajovou částkou, v případě potřeby je dorovnáván přebytky z minulých let.
Základní informace k hospodaření obce jsou zaznamenány v následujících grafech vycházejících z dat
evidovaných Ministerstvem financí České republiky. Sledují zejména příjmy, výdaje v jejich základním
členění a výsledek hospodaření, tedy saldo příjmů a výdajů.
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č.13.

MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU (WWW.MONITOR.STATNIPOKLADNA.CZ)- OBDOBÍ 2015 - 2020/09

Nejvyšší výdajovou položkou rozpočtu jsou výdaje v oblasti Průmyslová a ostatní odvětví
hospodářství. V následujícím grafu jsou porovnány výdaje za období 2015 – 2019, kde je patrný důraz
na dokončení pozemních komunikací a kanalizace v celé obci (údaje k 31.12.2019).

Výdaje - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - v
tis. Kč, 2015 - 2019
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Nejvýznamnější část hodnoty majetku obce tvoří stavby a budovy – inženýrské sítě, stavby pro služby
obyvatelstvu. Budovy a pozemky slouží k veřejným účelům, konají se zde společenské a sportovní
akce nebo jsou v tzv. pachtu místních fyzických osob.
K hospodaření obce přispívají také finanční prostředky z dotací. Obec Dolany získává nejčastěji dotace
ze Středočeského kraje, které jsou využívány na veřejnou správu. Dotace jsou pro obec také nezbytné
při opravách místních komunikací.
rok

výše dotace - Kč

projekt

2013
2013

206.140,257.527,-

2014
2016
2016
2019
2019
2020

159.775,500.000,748.766,482.288,4.750.000,391.712,-

Debrnská cesta - ozelenění
Povodně – vysoušeče, wap
technika, podpora bydlení
Kocandská cesta
Chodníky - Horka
Oprava místních komunikací
Elektroinstalace v ZŠ
Rekonstrukce MŠ
Traktorový nosič kontejnerů
a 4x kontejner

č.15.

DOTACE

Bezpečnost
Kriminalita je srovnatelná s okolními obcemi. Obec spadá do obvodního oddělení Policie ČR Libčice
nad Vltavou.

Statistika přestupků, trestné činnosti, období 2013-2018
40
35

34

33

30
24

25
20

21
18
15

15

12

13

13

15
9

10

8

10 10

11
8

8

4

5
0
2013

2014

přestupky

č.16.

trestná činnost

2015

2016

2017

2018

přesupky na úseku majektu+ majetková trestná činnost

STATISTIKA PŘESTUPKŮ A TRESTNÝCH ČINŮ, 2013 - 2018

Varování obyvatel před nebezpečím je zajištěno prostřednictvím místního rozhlasu a prostřednictvím
internetových stránek obce.
Část obce se nachází v povodňovém pásmu. Je zpracován povodňový plán a připravena opatření při
povodni. Žádná specifická opatření k předcházení živelním pohromám nejsou v obci realizována.
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Vnější vztahy a vazby obce
Obec patří pod obec s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou, kde občané z Dolan naleznou
potřebné úřady statní správy. S výjimkou stavebního úřadu, který je pro obec Dolany příslušný
v Libčicích nad Vltavou. Na základě veřejnoprávní smlouvy zajišťuje pro obec přestupkové řízení
Městský úřad Kralupy nad Vltavou.
Obec Dolany nad Vltavou je členem různých organizací, které sdružují obce regionu a jsou zaměřeny
na jeho rozvoj a rozvoj jednotlivých obcí. V rámci různých programů pomáhají při prosazování zájmů
obcí a jejich spolupráci. Konkrétně je obec členem těchto organizací:
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. – které sdružuje celkem 89 obcí, z nichž 8 má statut měst (Slaný,
Roztoky, Libčice nad Vltavou, Velvary, Buštěhrad, Libušín, Veltrusy, Smečno) a 2 statut městyse
(Vraný, Zlonice), v roce 2020 došlo k přestoupení na územně bližší nově vznikající MAS Kralupsko.
Sdružení místních samospráv ČR – je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která
sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit
především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové
určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů,
prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel.
MAP Rozvoje vzdělávání v ORP Kralupy nad Vltavou — tato skupina se věnuje problémům a dalším
možnostem rozvoje v oblasti školství. Věnuje se analýze současné situace a hledá možnosti rozvoje a
zkvalitnění této oblasti. Zpracovatelem je MAS Nad Prahou.
Stop Letišti Vodochody - sdružení bylo založeno v roce 2009 v Kralupech nad Vltavou představiteli
obcí dotčených plánovanou výstavbou mezinárodního letiště Vodochody. Obce, na jejichž území žije
téměř 30 tisíc občanů, deklarovaly v podepsaném memorandu nesouhlas s plánovaným záměrem
výstavby a společný a jednotný postup proti výstavbě nového letiště. Cílem sdružení je využít všechny
zákonné prostředky k tomu, aby realizaci rozšíření současného firemního letiště Aera Vodochody
zabránily, a chránit aktivně životní prostředí a zdraví svých občanů před negativními vlivy
plánovaného letiště.
Obec Dolany nad Vltavou dosud nenavázala partnerství s žádnou obcí v ČR ani v zahraničí. Od roku
2001 je realizována přátelská akce s obcemi stejného jména, která se nazývá Dolany v Dolanech.
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A.2. - Východiska pro návrhovou část
Dotazníková anketa
V rámci šetření uspořádaného pro občany během roku 2019 bylo shromážděno celkem
106 vyplněných dotazníků. Elektronicky bylo vyplněno 47 dotazníků a papírových bylo odevzdáno 59.
Pracovní skupina děkuje občanům Dolan i Debrna, kteří byli ochotni se anketou zabývat a vyplnit
dotazník.
Ankety se zúčastnili zejména občané, kteří se přistěhovali do vesnice v dospělosti před více než 5 lety
(48,5%) a občané v Dolanech nebo Debrně narození (31%).
Ze shrnutí jejich názorů vyplývají následující závěry:
Občané nejvíce oceňují klidný život v obci, dobrou dopravní dostupnost (s výjimkou občanů části
Debrno) a dobré mezilidské vztahy. Naopak účastníkům se v obci nelíbí málo kvalitní životní
prostředí, nepořádek v obci a nezájem lidí o obec.
Chybějícími službami jsou zejména pošta/zásilkovna nebo jiná podobná služba, která by mohla
nahradit poštu v Kralupech nad Vltavou. Část účastníků by také uvítala navýšení kapacity Mateřské
školy a chybějící kulturní prostor (dům/sál) pro obecní zábavy, plesy či jen zájmové setkávání
občanů. Z minoritních podnětů k chybějícím službám se v anketě objevily tyto názory: bankomat,
restaurační zařízení cukrárna, kavárna, moštárna, mandl, myčka automobilů, ale také obecní
bezpečnostní systém či kostel. Realizace některých uvedených služeb vyžaduje soukromé investice
podnikatelů a je podmíněna možností dosáhnout zisku nikoliv ztráty, což vzhledem k blízkosti těchto
služeb v Kralupech nad Vltavou a v Praze není pravděpodobné.
Zajímavý je pohled občanů na kulturu a společenský život v obci, kde stejný počet účastníků je velmi
nespokojen a naopak stejný počet účastníků je velmi spokojen.
Pozitivní hodnocení převážilo zejména u veřejné dopravy, MŠ/ZŠ, sportovního vyžití, péče obce o
vzhled a čistotu obce, informovanost o dění v obci. Naopak nejhůře je hodnoceno životní prostředí
v obci. Z připomínek lze dohledat, že účastníci nejvíce kritizují spalování nevhodného materiálu
v kotlích a s tím spojenou zhoršenou kvalitu ovzduší.
Většině účastníků v obci nechybí další zájmová činnost (80%). Pokud však někdo není spokojen,
postrádá v obci zejména spolek dobrovolných hasičů, další aktivity pro děti či seniory. V obci je vítána
jakákoliv snaha o vytvoření dalšího spolku/aktivity, jen je složité najít osoby, které by tyto činnosti
organizovaly a dále se jim věnovaly.
91% účastníků je ochotno se zapojit do rozvoje obce, popř. již zapojeni jsou.
Přednostní právo na přidělení finančních prostředků má dle názoru účastníků obce především zřízení
dalších služeb v obci (podle otázky č. 3 - navýšení kapacity MŠ, nový kulturní prostor). Pozornost by si
potom zasloužila i péče o veřejnou zeleň v obci, oprava obecních komunikací, pořádek v obci a
zajištění lepší dopravní dostupnosti v Debrně.
Dotazníková anketa 2019 – Dolany nad Vltavou
Celkový počet odevzdaných dotazníků
elektronické
papírové

106
47
59

%
44
56
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7. V obci: - počet odpovědí 103
žiji od narození
přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
bez odpovědi

1. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? - 104 odpovědí
klidný život
dobré mezilidské vztahy
příznivé životní prostředí
dostupnost pracovních příležitostí
dobrá dopravní dostupnost
kulturní a společenský život (např. dodržování tradic)
sportovní vyžití
vzhled obce
blízkost přírody
jiné – možnosti sběrného dvora

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce nelíbí? - 99 odpovědí
špatné vztahy mezi lidmi (např. lidé se neumí zdravit, bezohlednost,
nedodržování nočního klidu)
nezájem lidí o obec
málo kvalitní životní prostředí (např. kvalita vzduchu, přelety
letadel, hrozba stavby letiště, most přes údolí Debrno)
nedostatek pracovních příležitostí
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb (např. malá
kapacita MŠ/ZŠ)
nedostatečný kulturní a společenský život (např. nedostatek zázemí
pro společenské akce)
špatná dostupnost lékaře
nevyhovující veřejná doprava (např. Debrno, nevyhovující nádraží v
Kralupech)
nedostatečná bytová výstavba

32
6
50
15
3

%
31,1
5,8
48,5
14,6
100,0

75
41
19
33
74
20
19
19
34
1

%
72,1
39,4
18,3
31,7
71,2
19,2
18,3
18,3
32,7
1,0

%
21
24

21,2
24,2

65
5

65,7
5,1

21

21,2

16
16

16,2
16,2

22
6

22,2
6,1

nepořádek v obci (např. nedostatek košů na odpadky, stavební
odpad na ulici, nedodržování rychlosti, nedostatečný úklid chodníků
v zimě, parkování Cik Cak, psí exkrementy na ulici)
46
špatné podmínky pro podnikání
1

46,5
1,0

3. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
pošta /zásilkovna
kulturní dům/sál (společenská místnost pro zábavy, plesy)
školka – navýšení kapacity školky, úprava provozních hodin

8
7
6
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obchod
restaurace s jídlem
bankomat
lékař
cukrárna/kavárna
lepší dopravní dostupnost – větší frekvence Debrno
zlepšení služeb sběrného dvora, více kontejnerů
pedikúra
péče o starší občany
bezpečnostní kamerový systém
údržba obce – komunikace
fungující vedení obce
chodníky
hřiště
policejní hlídka - kontrola rychlosti v obci
adresář místních řemeslníků a služeb
kostel/ kaple
přípojka na plyn
kadeřnictví
mandl
moštárna
větší informovanost občanů (diskuzní fórum)
masáže
krejčovství - opravy oděvů
mytí auta
veřejné osvětlení

6
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? - 92 odpovědí
rozhodně ano
27
spíše ano
57
spíše ne
7
rozhodně ne
1
bez odpovědi
14
Pokud ano, jak se můžete zapojit?

%
29,3
62,0
7,6
1,1

jsem již zapojen; pomoc při akcích obce / TJ Sokol Dolany - kulturní akce,
sportovní akce; úklidové akce; údržba přilehlých obecních pozemků;
příprava a grafické zpracování propagačních materiálů/letáků; IT služby
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10
14
11
5
25
10
11

31
0
11
18
0
1
2

15
8
9
13
6
7
8

106
106
106
106
106
106
106

38
82
51
58
43
68
67

Negativně

Pozitivně

Celkem odpovědí

Bez odpovědi

Nedokážu posoudit

Velmi nespokojen

Spíše nespokojen
12
2
24
12
32
20
18

22
16
35
17
57
30
29

% NEG

23
38
40
45
35
60
51

% POZ

15
44
11
13
8
8
16

Spíše spokojen

oblast
Školství - MŠ, ZŠ
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Životní prostředí (zeleň, odpady, ovzduší, čistota)
Péče obce o vzhled a čistotu obce
Informovanost o dění v obci

Velmi spokojen

5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek

63,3
83,7
59,3
77,3
43,0
69,4
69,8

36,7
16,3
40,7
22,7
57,0
30,6
30,2

6. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních
prostředků. Na co byste je přednostně využil/a ? (max. 3 odpovědi) ***
podpora výstavby - nabídka stavebních pozemků
4
častější spoje veřejné dopravy
16
zřízení dalších služeb v obci
23
rekonstrukce místních komunikací
25
podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
11
péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
28
jiné
11
*** odpovědi pouze z papírových dotazníků

8. Chybí vám nějaká služba obecního úřadu? - 88 odpovědí
ANO
NE
bez odpovědi
Pokud ano, uveďte prosím jaké:2

22
66
18

%
25,0
75,0

služby Czech pointu, větší informovanost o dění v obci, web obce - hlášení
poruch, registr místních živnostníků, inzerce, pečovatelská služba,
ověřování podpisů

9. Chybí Vám v naší obci nějaké zájmová činnost, zájmový spolek, nebo
sdružení? - 89 odpovědí
%
ANO
18 20,2
NE
71 79,8
bez odpovědi
17
Pokud ano, uveďte prosím jaké:2
dobrovolní hasiči, zájmové sdružení pro seniory, zájmové aktivity pro děti,
sportovní aktivity pro děti vyjma fotbalu, taneční zábavy, zahrádkářský
spolek
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10. Třídíte odpad? - 103 odpovědí
ANO
NE
bez odpovědi
Pokud ne proč?

%
100 97,1
3
2,9
3

kontejnery mám daleko; kontejnery jsou pouze v nové části obce a na
sběrném dvoře, kontejnery ve sběrném dvoře jsou nesmyslně rozmístěné

11. Pokud třídíte, jak často využíváte Sběrný dvůr? - 99 odpovědí
2 x za týden
1 x za týden
1 x za 14 dní
cca 1 x za měsíc
bez odpovědi

9
29
29
32
2

%
9,1
29,3
29,3
32,3

12. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Shrnutí připomínek:
Vyřešit nedostatečnou kapacitu MŠ a ZŠ, posunutí doby provozu školky
Zlepšit informovanost o dění v obci + Debrno (web, facebook, twitter)
Výstavba budovy pro společenské akce obce (dětská představení, zábavy atd.)
Instalace bezpečnostních kamer na příjezdu do obce (zloději)
Sběrný dvůr – zpevnit povrch, zapustit kontejnery do země, rozšířit dobu provozu
Dodržovat pořádek v obci - žádný stavební materiál na ulici, odtáhnout dlouho
stojící nepojízdná vozidla, opravit padající ploty, řešit neuklizené psí exkrementy
Přidat koše, přidat lavičky k řece
Koncepce odpadového hospodářství – motivovat ke třídění, osvěta o třídění
Znečištěné ovzduší z lokálních topidel, osvěta ohledně topení
Projednat oplocení kynologického cvičiště
Debrno – zlepšit dopravní obslužnost
Zvýšit tlak na opravu vozovky do Kralup nad Vltavou (kolem hřbitova)
Zlepšit péči o seniory
Nespokojenost s vedením obce a s technickou správou obce
Vydávat parkovací lístky a vyžadovat po občanech parkování na svém pozemku
Zlepšit průjezdnost komunikací zejména s ohledem na složky RZS
Vytvoření cesty pro pěší Dolany - Nehošť
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SWOT Analýza
Silné stránky
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Vhodná poloha vůči městům Praha a Kralupy nad Vltavou
Stabilní, postupně vzrůstající počet obyvatel
Obec nabízí klidné bydlení v dosahu městských služeb – potenciál přílivu mladých rodin
Dobrá dostupnost spádových měst (dojíždění za službami, vzděláním či prací)
Společenský život obce, zapojení TJ Sokol a občanů
Míra nezaměstnanosti v obci na velmi nízké úrovni
Okolí obce disponuje vhodným terénem pro nenáročnou cykloturistiku
Vodovod zaveden téměř v celé obci
Vzhledem k blízkosti železniční trati dostatečné zajištění dopravní obslužnosti
Obec má dobře vyřešený systém třídění a likvidace komunálního odpadu
Vybudování polních cest v okolí lesních pozemků má potenciál se stát místy pro aktivní
odpočinek
Dobré hospodaření obce a vytváření zdrojů na budoucí předfinancování a dofinancování
budoucích projektů
Bezpečnost v obci

Slabé stránky
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Bez volných ploch pro stavbu nových rodinných domů
Minimální nabídka pracovních příležitostí
Minimum podnikatelských subjektů, majících provozovnu v obci
Nedostatečné další sportovní víceúčelové plochy a jejich vybavení
Bez větší společenské místnosti (budovy) pro konání společenských akcí
Nedostatečně vyřešena odpočinková zóna ve veřejném parku
Pálení trávy a odpadků
Hluková a prachová zátěž
Drobné skládky na území obce
Vandalismus
Dopravní obslužnost Debrno, Nehošť

Příležitosti
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Využití finančních prostředků z dotačních titulů jak národních, tak evropských
Rozvoj obce prostřednictvím MAS Kralupsko
Kulturně historický potenciál obce (rozvoj tradic)
Potenciál na turistiku a cykloturistiku
Realizace odpočinkové a sportovní zóny – Tůně u Vltavy, pozemek pod tratí, Lada
Rozvoj zástavby RD v případě prodeje pozemků místními občany
Další zkvalitnění systému separace odpadů – snížení finančních nákladů
Rozvoj služeb obce
Zkvalitnění životního prostředí – výsadba biokoridorů a solitérní zeleně
Výměna tepelného zdroje v budově MŠ
Rekonstrukce budovy ZŠ (zateplení, přístavba) výměna tepelného zdroje
Stezky s lavičkami kolem obce
Změna územního plánu a vznik nových stavebních ploch
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Hrozby
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Nárůst poplatků za likvidaci odpadů – v případě neprohlubování systému separace odpadů
Upadající zájem občanů o veřejný život a jejich činnost při organizování společenských akcí
Narůst byrokratických a legislativních překážek pro efektivní výkon správy obce
Zhoršení životních podmínek v případě provozu Letiště Vodochody
Zhoršení životních podmínek v případě realizace obchvatu Kralup nad Vltavou - Debrno
Nebezpečí povodní, eroze půdy v důsledku přívalových dešťů
Hrozba vylití potoka z koryta – Debrno
Stárnutí obyvatelstva
Nárust počtu obyvatel
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B. - Návrhová část
B.1. Strategická vize
Strategická vize je souborem dlouhodobých představ a plánování toho, jak se bude obec v
budoucnosti měnit a rozvíjet v analyzovaných oblastech s předpokladem smysluplné reakce na tyto
změny a dosažení kladného vývoje ve změnách obce. Podobu postupu a plánování programu rozvoje
obce definují získané výsledky a závěry, které byly zpracovány analýzou sledovaných oblastí a
následně projednány pracovní skupinou. Cílem stanovení strategické vize je její realizace
prostřednictvím programu rozvoje obce uplatněním získaných informací.
Vize: Obec Dolany nad Vltavou – jsou a zůstávají sídelním útvarem venkovského charakteru, který
chce poskytovat svým občanům co nejvhodnější podmínky pro spokojený život. Stabilní rozvoj svého
území obec vidí v kvalitativním růstu faktorů, které to podmiňují. Znamená to trvalou péči o
zlepšování životního prostředí, o rozvoj občanské vybavenosti a o zajišťování bezpečnosti v obci.
Kulturní, společenské a sportovní aktivity jsou podporovány a udržovány. Jejich prostřednictvím jsou
tak upevňovány vazby mezilidských vztahů mezi místními občany, i s obcemi přilehlého okolí.
Dostupnost základního vzdělání v mateřské a základní škole vytváří dlouhodobou perspektivu
zachování obce jako živého a rozvíjejícího se sociálního organizmu.
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B.2. Cíle, opatření, aktivity
Program rozvoje obce Dolany nad Vltavou obsahuje výčet základních záměrů, které zastupitelstvo
obce považuje za nezbytné realizovat v zájmu rozvoje obce. Předpokladem realizace většiny záměrů
je využití dotací z fondu Evropské unie, národní dotační programy a krajské fondy. Tento plán není
uzavřeným dokumentem. Může být průběžně doplňován a aktualizován podle potřeb a finančních
možností obce.
Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu a stanoví přístup k řešení jednotlivých témat a
problémů. Opatření jsou seskupena do pěti základních rozvojových oblastí. Aktivita označuje
konkrétní akci, činnost, projekt v rámci opatření.

A. Infrastruktura - vybavenost obce
A.1. zlepšení technické infrastruktury
A. 2. zlepšení vodního hospodářství
B. Školství
B. 1. zlepšení stavu budovy ZŠ
B.2. úprava okolí ZŠ, MŠ
C. Kvalita života v obci
C. 1. podpora bydlení v obci
C. 2. dopravní obslužnost
D. Sportovní a kulturní vybavenost obce
D.1. možnosti využití obecních budov
D.2. podpora kultury a sportu v obci
E. Bezpečnost obce
E.1. protipovodňová opatření
E.2. bezpečnostní opatření
F. Vzhled obce
F. 1. podpora a úprava veřejné zeleně a okolí obce
F. 2. zlepšení stavu obecních budov
G. Životní prostředí obce
G. 1. zlepšení třídění odpadu
G. 2. snížení škodlivých emisí v obci (stacionární zdroje, automobily)
G. 3. zamezení znečištění ŽP
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Přehled Aktivit
Na základě socioekonomické analýzy obce, dotazníkového šetření a SWOT analýzy byly stanoveny
tyto dílčí cíle, jejich programové úkoly a programové aktivity, které je naplňují.
ROZVOJOVÁ OPATŘENÍ
OBLAST
CÍL

AKTIVITA

STRUČNÁ
SPECIFIKACE

OBSAHOVÁ

oprava a výměna průběžně dle potřeb
stožárů veřejného
osvětlení
údržba a opravy
• oprava
komunikací
místních
/výměna
povrchu
komunikací
komunikací na bezprašný
povrch:
od
Kynčlů do
Višňovky,
Kloučkova,
Ke
Školce, Višňovka
(č.p. 259,26,27),
nad Stulíkovými č.p. 305 a pod č.p
259, U Turkestánu
- křížení ulice
Višňovka až k č.p.
54, Pod Hájem od č.p. 86 až po
A.
A.1.
zlepšení
točnu, Na Ladech
Infrastruktura - technické
č.p. 224 - k
vybavenost
infrastruktury
propojovací
obce
uličce,
•

úprava komunikací
s
prašným
povrchem

•

•
opatření vedoucí k
posílení
dopravní
bezpečnosti
(přechody, chodníky
- výstavba nových,
opravy stávajících)

•
•

Debrno: náves vlevo od
potoka (vodárna - ulice V
Šárkách), ulice Hlavní od silnice po křižovatku
"Y"
Debrno: od Kozelků k
potoku (k chatám) vyřešit
odvod
vody,
kamenný povrch
Dolany - propojení ulice
K Lesu uličkou k č.p. 300,
Višňovka
chodník od ul. Ke Hřišti k
č.p. 4, přechod pro
chodce do ul. Ke Škole
chodník/cesta - Dolany
Nehošť
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výstavba
prvků

nových

propojení místních
komunikací

•

studie
proveditelnosti
kruhového objezdu - U
Parku+ Na Horkách+
Pod Hájem + Vltavská
(lokalita U Hořánků)
• bezbariérové propojení
Kloučkova Sadová
• propojení komunikace od
elektrárny podél řeky k
tůni
(Kulkova
tůň)
•

propojení cest z Višnovky
kolem lesa až k vodárně
VKM a do obce
obnova
starých
• cesta pod mezí (těleso
cest,
údržba
dráhy) napojená na cestu
stávajících
od
Vodárny
(Druhá
panská louka)
• alternativa
úvozové
obecní cesty (Višňovka)
• obnovit
podchod
na
Kocandu
přes
potok
(revitalizovat
průtok
potoka)
• udržovat
cestu
po
obnovené navigaci podél
řeky až ke Starému
přívozu
dokončení
• napojení nepřipojených
kanalizace
nemovitostí
na
již
hotovou kanalizaci
• odkanalizování
nemovitostí v ulici pod
Hájem od č.p. 86 až po
točnu
podpora domácích lokalita
Debrno,
Nehošť,
ČOV
Kocanda, Jez (vedení, projekce,
stavební
úřad,
finance,
vodoprávní úřad)
mechanické
ČOV, přečerpávací stanice č.p. 4
předčištění nátoku
splaškových vod
rekonstrukce
výměna hlavního čerpadla,
vodárny, vodovodu pasportizace
vodovodu,
- Debrno
rekonstrukce
jednotlivých
A. 2. zlepšení
přípojek
vodního
zajištění napojeních
• na získaných pozemcích
hospodářství
většiny lokalit obce
v
Nehošti
zřídit
na zdroj pitné vody
automatickou
tlakovou
stanici s napojením RD
• napojení lokality U Jezu a
Kocanda
na
obecní
vodovod
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B. Školství

úprava
koryta projekt uvnitř obce částečně
potoka a okolí v zpracován,
v
extravilánu
Debrně
revitalizovat koryto potoka se
zasakováním vody
úprava vsakování
• vypouštění dešťové vody
vody
z pozemků vlastníků v
minimální
míře
(vybudování
nádrží,
otočení okapů)
• obecní pozemky - vyřešit
v ulici Vinička, přejezd
křižovatka na Kocandu,
Hasičárna
z
ulice
Višňokovka, Ke Škole,
odtokový kanál - ulice na
Skále okolo č.p. 214 stráň - ČOV (zasakování)
+ napojení Na Horkách
od č.p. 292, odvod
dešťové vody za Malá
Horka - od bývalé
"pískovny"
obnova
"starých"
• Vodárna u Štulíků vodních zdrojů
zakonzervovat
a
zpracovat studii využití
tohoto vodního zdroje
• studie využití obecních
studní
odvod dešťové vody zatrubnění, vsakovací kaskáda,
podél ulice Vltavská narovnání vlastnických vztahů
studie
navýšení o třídu/družinu/ateliér
B. 1. zlepšení proveditelnosti
o
stavu
budovy přístavbě
ZŠ
/rekonstrukce
půdních prostor
vytápění
budovy, projekt, realizace
zateplení budovy
zahrada ZŠ
projekt, realizace
B.
2.úprava
okolí MŠ, ZŠ
parkování u ZŠ
projekt a realizace parkoviště na
protilehlém pozemku
nové prvky, osazení (stromy,
keře)
projekt na rozparcelování a
zasíťování pozemku obce pro
výstavbu RD
zpracování nového územního
plánu, výběr zhotovitele
zlepšení dopravní umožnit
občanům
využít
C. 2. dopravní obslužnosti
v autobusové spojení Libčiceobslužnost
Debrně
Slaný, možnosti Bus na silnici II
/240 (záliv)
využití prostoru č.p. studie, projekt
D.1.
možnosti 4

hřiště na zahradě
MŠ
výstavba RD HorkaC. 1. podpora Meruňkovna
C.
Kvalita bydlení v obci
života v obci
územní plán

35

využití obecních kulturní
centrum studie, projekt
budov
(budova/místnost)
podpora spolků

D. Sportovní a
kulturní
D.2.
podpora
vybavenost
kultury a sportu
obce
v obci

E.
1.
protipovodňová
E. Bezpečnost opatření
obce

E.2.
bezpečnostní
opatření
F. 1. podpora a
úprava veřejné
zeleně a okolí
obce

•

podpora
spolkové
činnosti – dotace
• podpora při opravách
sportovního areálu TJ
Sokol Dolany
podpora stávajících spoluorganizace akcí, podpora
kulturních akcí a spolků
jejich rozšíření
obnova
herních
• obnova - hřiště na návsi,
prvků na dětských
Horka
hřištích,
nové
• studie
proveditelnosti
možnosti pro děti
projektu
sportoviště
koloběžky
realizace
• Lada - sportovní prvky
volnočasových
"posilovna v přírodě"
prostor
• relaxační zóna ulice u
Parku/náves
• pozemek nad areálem
TJ Sokol
- "aktivní
odpočinek"
• Kulkova tůň - údržba
prostoru u přívozu pod
č.p. 1 a Druhá panská
louka
podpora turismu
• údržba
cyklostezky
Kralupy Dolany podle
vody
• naučná
stezka
přes
Dolanský háj na cestě na
hájem od vodárny až na
hranici
katastru
("kyselina"), Pískovna
obecní mobiliář
podél řeky a nad les, veřejné
ohniště (gril) u řeky, orientační
značení v obci
zajistit komunikace
• zajistit právo obce na
v případě krizových
obslužnost od Kocandy
situací
podél Vltavy až na ulici
Ke Hřišti
• hasiči - udržovat cestu
Bukvice - Kralupský háj
snížení
počtu studie proveditelnosti - kamery
krádeží
a na příjezdu/výjezdu do obce
porušování pravidel
sil. provozu v obci
obnova přírodních
vodních
zdrojů,
studánek
oprava historických hraniční kameny
prvků v obci
obecní náves

projekt

revitalizace

parku

a
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dětského hřiště
úprava
prostoru studie projekt
mezi
ulicemi
u
Parku
a
Ke
Kocandě
výsadba
zeleně
• v
zastavěných
částí
(stromy, keře)
obce, podél komunikací
na obou katastrálních
území obce
• jasanová alej při vjezdu
do obce (údržba a
dosazení
chybějících
stromů)
F.
2.
stav rekonstrukce
výměna střešní krytiny, studie o
obecních budov budovy OU
možnostech přístavby
rekonstrukce
• návrh
rekonstrukce
budovy statku č.p. 4
statku - zachování jeho
vesnického
rázu,
možnosti jeho využití pro
občany
obce
např.
moštárna,
sušírna,
palírna
• sběrný dvůr - střecha,
zastřešení
pro
kontejnery,
efektivní
uspořádání
třídění
odpadu
osvěta
a zpravodaj, internetové stránky,
informovanost
diskuze s občany
obyvatel o ŽP
odpadové
nové možnosti platby za svoz
G. 1. zlepšení hospodářství
- odpadu
třídění odpadu
motivace občanů ke
třídění
kontejnery,
nová
• svoz tříděného odpadu technika na svoz
od dveří ke
odpadu
dveřím (door to door),
G.
Životní
velkoobjem
prostředí obce
• kompostéry
do
domácností
stacionární zdroje
osvěta mezi občany, nahrazení
zastaralých lokálních zdrojů
tepla
G. 2. snížení znečištění
z • regulovat výstavbu nového
škodlivých
automobilové
obchvatu Kralup nad Vltavou
emisí v obci
dopravy (pohyblivý
/ přeložky silnice II/240:
zdroj)
- odhlučnění mostu v
Debrně, odhlučnění mostu
přes
Vltavu
zajistit
obslužnost
přilehlých pozemků z nové
komunikace
- odhlučnění ozeleněním
celého tělesa komunikace
F.
obce

Vzhled
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letiště
G. 3. zamezení Vodochody
znečištění ŽP

Aero podpora spolku Stop letišti
Vodochody (zamezení realizace
veřejného mezinárodního letiště)

Specifikace aktivit viz příloha č. 1
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B.3. Podpora realizace programu
Pro úspěšnou realizaci programu je potřeba pokračovat v činnostech, které zajistí
dostatečné podmínky pro spokojený život občanů v Dolanech. Na základě stanoveného programu
bude obec postupně realizovat jednotlivé cíle, po řádném posouzení a stanovení priorit ve spolupráci
s občany, místními spolky a organizacemi. Před každou realizací budou jednotlivé záměry
konkretizovány z hlediska finančního a časového.
Zajištění řízení a naplňování Programu rozvoje obce
Program rozvoje obce zajišťuje zastupitelstvo obce v čele se starostou. Zastupitelstvo obce
koordinuje všechny činnosti spojené s administrací, náplní i aktualizací programu a zodpovídá za
průběžné vyhodnocování, monitoring sledovaných oblastí, za zpřístupnění dokumentace a
vypořádání podnětů.
Zpřístupnění dokumentu
Samotný dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce a zároveň bude k nahlédnutí,
případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě.
Monitoring a hodnocení programu
Plnění programu rozvoje obce bude kontrolováno průběžně. Bude hodnocena míra
realizovaných záměrů, i důvody, proč k realizaci projektů nedošlo. V reakci na vyvíjející se život v obci
může dojít k aktualizaci priorit jednotlivých záměrů. Pro ujasnění priorit obce-občanů by bylo vhodné
opakovat dotazníkové šetření za účelem zpětné vazby od veřejnosti. Cílem šetření by tak bylo získat
přehled o rozsahu změn a jejich dopadu na život v obci.

Program rozvoje obce Dolany nad Vltavou byl schválen zastupitelstvem obce dne
25.11.2020, dokument Usnesení zastupitelstva obce Dolany nad Vltavou č. 12.

Josef Drápela v.r.
Starosta obce Dolany nad Vltavou
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