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PŘEDMLUVA
Strategický plán obce Kutrovice je koncepčním dokumentem, který
•

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

•

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

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

Dětské hřiště v obci
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1. ÚVOD
Obec Kutrovice se nachází na sever od města Slaný, v mírně kopcovité krajině
s nadmořskou výškou kolem 250 metrů. Obcí s rozšířenou působností, pod niž Kutrovice
spadají, je Slaný. Rozloha katastru obce je 149 ha, v obci žije 111 obyvatel. Obec se v roce
1990 opět osamostatnila, do té doby byla součástí Kvílic.

Tab. č. 1: Kutrovice – základní informace
ZUJ (kód obce):
NUTS5:

571512
CZ0203571512

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0203 - Kladno

NUTS3:

CZ020 - Středočeský kraj

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Slaný

Obec s rozšířenou působností:

Slaný

IČ:

00640506

Katastrální plocha (ha):
Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2015:

149
111

Nadmořská výška:

260 m.n.m.

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

14° 01' 08'' E, 50° 15' 42'' N
1360

Počet katastrů:

1

Počet územně technických jednotek:

1

Počet částí obce:
PSČ:

1
273 75 (Třebíz)
Zdroj: ČSÚ

1. 1 Krátce z historie
První zmínka o obci pochází z roku 1360.
Jméno obce Kutrovice, ležící nedaleko Slaného, se objevuje v přídomku vladyk z Kutrovic
(1415 Diviš, 1417 Petr, 1437 Zdeněk a Jan). V roce 1622 byly Kutrovice zabrány císařskou
komorou a v roce 1634 dědičně darovány Jaroslavovi Bořitovi z Martinic. Od té doby měla
vesnice společnou vrchnost se Smečnem (po vymření Martiniců po meči v roce 1789 přešel
tento majetek na hraběcí rod Clam-Martiniců, posledních feudálních majitelů obce).
V letech 1961-1979 byly Kutrovice spojeny s Neprobylicemi (jako Kutrovice), v letech
1980-1990 se obě obce staly součástí obce Kvílice a od roku 1990 jsou Kutrovice opět
samostatnou obcí.

1. 2 Kulturní a přírodní památky
V dnešních Kutrovicích nejsou evidovány významnější historické památky, přesto tu najdeme
barokní kapli a starý mlýn. Přírodní pamětihodností je památný strom jírovec – lidově kaštan,
za místní zajímavost je možno považovat dlouholetou existenci klubu mandolinistů.
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1. 3 Geografie a klimatické podmínky
Slánsko je oblastí s mírně teplým, suchým klimatem s mírnou zimou a krátkým trváním
sněhové pokrývky. Klima je charakterizováno údaji:
•
•
•
•
•
•
•

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

Komunikace v centru obce s památníkem obětem války
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2. OBYVATELSTVO
2. 1 Základní informace o obyvatelstvu obce
Většina obcí Kladenska a Slánska měla nejvyšší počet obyvatel v letech kolem první světové
války, v případě Kutrovic až do meziválečné republiky. Po druhé světové válce nastal
výrazný pokles, který trval až do devadesátých let, kdy v Kutrovicích žila v porovnání
s předválečným stavem třetina lidí. Od té doby Kutrovice opět rostou, sčítání v roce 2011
zaznamenalo 106 lidí, v současnosti je počet kolem 110 osob.
Počet domů se od první republiky prakticky neměnil.
Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel a domů v obci Kutrovice
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Zdroj: ČSÚ - SLBD 2011 (počet domů: v letech 1961-1980 jen trvale obydlené)

Věková struktura obyvatelstva v obci Kutrovice
Obec má více dětí do 15 let než osob starších 65 let, příznivý je proto také index stáří., nižší
než krajský i republikový průměr.
Tab. č. 2: Obyvatelstvo obce Kutrovice podle věku
Počet trvale bydlících
obyvatel
k 26. 3. 2011

0-14 let

15-64 let

65 a více let

Muži

106
55

21
11

70
35

15
9

Ženy

51

10

35

6

Celkem

Počet obyvatel ve věku

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

Kutrovice
19,8
66,0
14,2
100,0
71,5

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

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

*Poměr počtu obyvatel ve věku od 65 let proti počtu ve věku 0-14 let v %
Zdroj: ČSÚ - SLBD 2011

2. 2 Struktura obyvatelstva podle pohlaví a rodinného stavu
V obci Kutrovice je mužů poněkud více než žen (v celé české populaci je žen 52 %). Rozdíly
ve struktuře mužů a žen z hlediska rodinného stavu jsou nepatrné.
Graf č. 2: Obyvatelstvo obce Kutrovice podle rodinného stavu (v %)
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Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, data k 26. 3. 2011

2. 3 Přirozený pohyb obyvatelstva
Populace Kutrovic v podstatě stagnuje, v letech 2008-2014 se sice do vsi trochu víc lidí
přistěhovalo, než se z ní vystěhovalo, ale stačilo to jen na vykompenzování mírného
přirozeného úbytku obyvatel.
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Tab. č. 4: Pohyb obyvatelstva ve Středočeském kraji a v obci za období leden 2008 leden 2014 (celkové změny za šest let vztažené na počet obyvatel v roce 2008, v %)
údaje
živě narození
zemřelí
přirozený přírůstek
přistěhovalí
vystěhovalí
přírůstek stěhováním
celkový přírůstek

Kutrovice
+4,8
-7,7
-2,9
+26,9
-24,0
+2,9
0,0

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

Zdroj: ČSÚ 2014

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

Bez vzd.
0,00
0,06
0,05
0,05

základní
16,5
18,7
16,9
17,4

vyučen
42,4
32,8
33,6
32,8

Mat. + VOŠ
28,2
32,1
32,2
30,9

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

Graf č. 3: Obyvatelstvo obce Kutrovice starší 15 let
podle nejvyššího dokončeného vzdělání
VŠ 5
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Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011
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3. STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI
3. 1 Pracovní síly
Celkový podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva byl v roce 2011 v obci Kutrovice mírně
nad úrovní kladenského okresu nebo Středočeského kraje. Extrémně nízký údaj
o nezaměstnaných (1 osoba) je dán metodikou Sčítání, jde o osoby zastižené v místě
trvalého bydliště k rozhodnému datu, v tomto případě k 26. 3. 2011.
Tab. č. 6: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (v % z celé populace)
Celkem
Kutrovice
okres Kladno
Středočeský kraj
Česká republika

52,8
50,3
50,0
49,0

zaměstnaní
nezaměstnaní
zaměstnanci zaměstnavatelé OSVČ
40,6
1,9
5,7
0,9
35,9
1,4
5,2
4,8
35,2
1,6
6,3
4,1
34,2
1,6
5,6
4,8

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

3. 2 Nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti je v obci Kutrovice poměrně vysoká, udržuje se nad průměrem
Středočeského kraje i České republiky.
Graf č. 3: Podíl nezaměstnaných osob v období 3/2014 - 4/2015 (v %)
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Zdroj: MPSV 2014
Na konci roku 2012 MPSV změnilo metodiku vykazování nezaměstnanosti. Ta byla původně
definována jako podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let proti počtu ekonomicky aktivních 1564 let, nyní ji vykazuje jako „podíl nezaměstnaných osob“, což jsou dosažitelní uchazeči ve věku 15-64
let proti počtu celé populace ve stejném věkovém rozmezí. Vedle toho vykazuje ČSÚ „obecnou míru
nezaměstnanosti“ podle mezinárodních norem ILO (podíl nezaměstnaných na celkové pracovní síle),
tyto údaje se zakládají na výběrovém šetření pracovních sil a nejsou tudíž k dispozici po obcích.
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4. MÍSTNÍ EKONOMIKA
4. 1 Zemědělství
Zemědělská půda představuje 87 % rozlohy obce, což je zcela mimořádný podíl. Výrazně
převažuje orná půda (celkem 71 % katastru), asi 7 % plochy území zaujímají chmelnice.
Lesy v katastru Kutrovic prakticky nejsou, minimální je i podíl dalších přírodních ploch, což je
příčinou nízkého koeficientu ekologické stability.
Tab. č. 7: Výměry zemědělské a nezemědělské půdy v obci Kutrovice (v roce 2013)
Druh
Celková výměra pozemku
Zemědělská půda
Zahrady
Louky
Chmelnice a vinice
Orná půda
Ovocné sady
Nezemědělská půda
Vodní plochy
Ostatní plochy
Lesní půda
Zastavěné plochy

v ha
149
129
4
7
11
106
2
20
1
13
2
4

%
100
87
3
5
7
71
1
13
1
8
1
3

Zdroj: ČSÚ, 2013

4. 2 Podnikatelské subjekty v obci
V roce 2013 bylo registrováno v obci 27 podnikatelských subjektů. Největší podíl (asi tři
čtvrtiny) představovali podnikatelé - fyzické osoby.
Tab. č. 8: Přehled podnikatelských subjektů dle typu subjektu (v roce 2013)
Typ subjektu
Podnikatelé - fyzické osoby
Svobodná povolání
Obchodní společnosti
Ostatní právní formy
Celkem

Počet
21
1
1
4
27
Zdroj: ČSU, 2013
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Tabulka č. 9: Hospodářská činnost
– počet podnikatelských subjektů podle odvětví - rok 2012
Odvětví

Počet

%

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

6

27

Stavebnictví

6

27

Profesní, vědecké a technické činnosti

1

5

Ubytování, stravování a pohostinství
Zpracovatelský průmysl

1

5

1

5

Doprava a skladování

2

9

Zemědělství, lesnictví, rybolov

0

0

Služby v oblasti nemovitostí
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

1

5

0

0

Kultura, zájmová činnost

0

0

Ostatní + nezjištěno
Počet podnikatelských subjektů celkem

4

18

22

100

Zdroj: ČSU, 2013

4. 3 Rozpočet obce
Rozpočty obcí jsou skutečnosti k uzavřenému 12. měsíci v daném roce.
Příjmy
Daňové příjmy obce mírně rostou, zčásti je to důsledek rostoucí populace, vzestup v roce
2013 je důsledkem změny rozpočtového určení daní.
Příjmy v roce 2014 zvýšila dotace na vodovod (3365 tis. korun), převod peněz z účtů města
(4253 tis. korun, předfinancování dotace, promítá se pak i do výdajů) a příspěvek na pořízení
dlouhodobého majetku (716 tis. korun).
Tab. č. 10: Příjmy obce Kutrovice za roky 2012-2014 (výsledky k 31. 12. v tis. Kč)
Druh příjmu
Celkové příjmy
- daň z příjmu FO ze závislé činnosti
- daň z příjmů FO ze sam. výděl. čin. a kap.
- daň z příjmu PO (vč. za obec)
- daň z přidané hodnoty
- daň z nemovitosti
Ostatní poplatky
Daňové příjmy celkem
Transfery ze státního rozpočtu a od obcí
Převody z rozpočtových účtů
Ostatní příjmy celkem
Nedaňové příjmy celkem
Zdroj: OÚ 2015

12

2012
1041
164
23
180
329
125
65
886
95
0
60
155

2013
1242
185
25
215
464
126
82
1097
82
1
62
145

2014
9522
213
26
242
434
116
81
1112
3365
4253
792
8410
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Výdaje
Rozhodující investicí posledních let byla výstavba vodovodu. Obec na ni použila dotaci a
vlastní úspory k jejímu předfinancování.
Tab. č. 11: Vybrané výdaje obce Kutrovice v letech 2012-2014
(výsledky k 31. 12. v tis. Kč)
Druh výdaje
Provozní výdaje
Investiční výdaje
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Předfinancování dotace
Výdaje celkem
z toho:
- pitná voda
- veřejné osvětlení
- odpady
- územní plán + komun. služby
- požární ochrana (SDH)
- kultura, církve, sdělovací prostředky
- školství
- zastupitelstvo obce + volby
- správa OÚ
- výdaje na finanční operace
- převody vlastním fondům

2012

2013

2014

813
119
0
0
932

640
63
0
0
703

668
4329
1006
4253
10 256

119
54
102
135
53
12
88
117
201
11
0

63
29
121
96
25
18
29
110
197
11
1

5336
27
124
94
19
10
5
188
187
13
4253

Zdroj: OÚ 2015

Graf č. 5: Vývoj investičních a provozních výdajů v letech 2012 – 2014 (tis. Kč)
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Zdroj: OÚ 2015

13

Strategický plán obce Kutrovice

Tab. č. 12: Rozpočtový výhled na roky 2015-2018
(tisíce korun)

Příjmy
Daň z příjmů FO, OSVČ, kap.
Daň z příjmů PO
DPH
Daň z nemovitosti
Poplatky
Dotace a transfery
Příjmy z pronájmů
Příjmy za třídění odpadů
Příjmy z úroků
Celkem

2015
235
210
360
110
89
59
40
20
5
1129

2016
240
210
360
110
89
59
40
20
5
1135

2017
240
210
360
110
89
59
40
20
5
1135

2018
240
210
360
110
89
59
40
20
5
1135

Financování
Dlouhodobé přijaté úvěry.
Úhrada dlouhodobého úvěru
Splátky úvěru

2015
300
100
0

2016

2017

2018

0
0
200

0
0
200

0
0
200

Výdaje
Silnice
Pitná voda – stavby
Veřejné osvětlení
Školství (transfer cizím PO)
Kultura, církve
Komunální služby
Odpady
Veřejná zeleň
Volný čas, mládež
Požární ochrana - SDH
Samospráva včetně rezervy
Úroky vlastní, pojištění, peněžní služby
Celkem

2015
15
575
30
15
15
100
120
5
2
39
396
17
1329

2016
137
0
30
15
15
125
150
5
2
39
396
21
935

2017
137
0
30
15
15
125
150
5
2
39
396
21
935

2018
137
0
30
15
15
125
150
5
2
39
396
21
935

Zdroj: OÚ 2014
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5. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ
Domovní fond dle SLDB 2011 tvořilo 52 domů, z nichž více než třetina není trvale
obydlených.
Domy jsou bez výjimky v soukromém vlastnictví, jedná o rodinné domy, jiný druh obydleného
domu v obci není.
Tab. č. 13: Základní údaje o domovním fondu v obci v roce 2011
Členění
Domy celkem
Trvale obydlené domy celkem
Domy ve vlastnictví soukromých osob
Domy ve vlastnictví obce nebo státu
Bytová družstva
Kombinace vlastníků

Počet
52
33
33
0
0
0

Zdroj: ČSÚ - SLDB 2011 (u 3 obydlených domů nezjištěno)

Domovní fond je starý, dvě třetiny z obydlených domů byly postaveny před rokem 1970, jsou
tedy starší 46 let.
Graf č. 6: Počet obydlených domů podle doby výstavby
15

12

10

počet

8

5

4
3

3
2

0

do 1919

1920-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2011

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011

Obydlených bytů je v Kutrovicích podle posledního sčítání 37. Všechny jsou v rodinných
domech.
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Byty jsou většinou v rodinných domech s vyšším počtem místností, výrazně nadpoloviční
většina bytů má čtyři nebo více místností.
Tab. č. 14: Byty podle počtu místností
Celkem
1
2
3
4
5 a více

Celkem
37
0
4
10
12
8

Rodinné domy
37
0
4
10
12
8

Bytové domy Ostatní budovy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, dopočty - nezjištěno

16

Strategický plán obce Kutrovice

6. ÚZEMNÍ PLÁN A ROZVOJ OBCE
O pořízení územního plánu Kutrovice rozhodlo zastupitelstvo obce na zasedání dne
5. 2. 2007 podle zákona č.183/2006 Sb.,v platném znění.
Průzkumy a rozbory doplňující územně analytické podklady pro území řešené územním
plánem zpracoval Ing. Stanislav Zeman – AUA – agrourbanistický ateliér, autorizovaný
urbanista v srpnu 2009. Ten byl i zpracovatelem územního plánu.
Zahájení projednání zadání územního plánu nastalo 2. 12. 2009, zadání bylo pak schváleno
29. 3. 2010.
Územní plán byl schválen 20. 8. 2012, kdy starostka přednesla Návrh na vydání územního
plánu předložený Městským úřadem ve Slaném, stavebním úřadem a podrobně popsala
Veřejnou vyhlášku vydávanou formou opatření obecné povahy „Územní plán Kutrovice“.
Zastupitelstvo návrh veřejné vyhlášky schválilo, účinnost nabyla vyhláška 5. 9. 2012.
Hlavní výkres územního plánu

web obce Kutrovice / UAP Slaný

Další výkres vymezuje zastavitelná území v obci. Jsou lokalizována ve východní části obce,
navazují na současnou zástavbu. Z demografického hlediska vytváří územní plán
předpoklady pro zastavení úbytku obyvatel. V současnosti žije v obci cca 112 obyvatel.
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Pokud by se naplnily plochy vymezené územním plánem, mohla by obec v budoucnu
pojmout až 240 obyvatel, tedy více než dvojnásobek současného stavu.
Základní členění – zastavitelná území

web obce Kutrovice / UAP Slaný
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7.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Obec Kutrovice nemá kromě vodovodu žádnou další technickou infrastrukturu.
Tab. č. 15: Technická vybavenost obce
Vybavenost:
Veřejný vodovod
Kanalizace s napojením na ČOV
Plynofikace obce
Skládka komunálního odpadu
Sběrný dvůr
Kontejnery na separovaný odpad

Výskyt
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano (papír, plasty, sklo)
Zdroj: ČSÚ

7. 1 Voda
Katastrální území Kutrovic je odvodňováno Bakovským potokem (číslo hydrologického
pořadí 1-12-02-051, správce povodí Vltavy, s.p.) do Vltavy. Bakovský potok pramení
východně od obce Kroučová, protéká katastrem obce východním směrem a u Nové Vsi se
vlévá do Vltavy.
Územní plán nevymezuje žádné nové plochy pro vodní nádrže ani žádnou úpravu vodních
toků. Podél Bakovského potoka je nutné respektovat volný, nezastavitelný manipulační pruh
o šířce 6 m od břehové čáry na obě strany pro umožnění přístupu správci toků a pro průchod
velkých vod.
Územní plán navrhl vybudování nové vodovodní sítě, na které budou následně napojeny i
nově navrhované plochy bydlení. V rámci nových vodovodních řadů měly být vybudovány
hydranty jako zdroj požární vody.
Zastupitelstvo obce schválilo žádost o dotaci na výstavbu vodovodu v obci ze Středočeského
fondu životního prostředí, stavba byla realizována v roce 2015.

7. 2 Kanalizace
Splaškové odpadní vody jsou v současnosti zadržovány v bezodtokých jímkách s následným
odvozem k likvidaci.
Územní plán navrhuje vybudovat v celé obci oddílnou kanalizaci, přičemž veškeré splaškové
odpadní vody budou svedeny do nové mechanicko - biologické čistírny odpadních vod
situované na východním okraji sídla Neprobylice.
Likvidace srážkových odpadních vod je navržena zasakováním do veřejné zeleně, popř. na
vlastním pozemku (akumulace, zálivka, vsak v souladu s vyhl. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využití území), event. svedením do Bakovského potoka, popř. do dalších
vodotečí.

7. 3

Ostatní sítě

Obec není plynofikována a zatím se o zavedení plynu neuvažuje.
Územní plán nenavrhuje konkrétní lokalizaci žádných nových trafostanic, ale připouští
výstavbu trafostanic v přípustných regulativech pro jednotlivé funkční plochy navržené
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k zástavbě na území celé obce, kde je technická infrastruktura uváděna jako nedílná součást
nové výstavby.
Z nadřazené územně plánovací dokumentace přebírá územní plán návrh na vedení velmi
vysokého napětí elektrické energie VVN 400 kV, které povede jihozápadním okrajem
katastru obce. V západní části katastru je navržena územní rezerva VVN 400kV pro možnou
změnu trasování, dle požadavků správce sítě.
V rámci územního plánu je navrženo rozšíření místní telefonní sítě do lokalit soustředěné
navrhované výstavby a napojení účastnických stanic v trase provedením doplňkové kabelové
telekomunikační sítě.

Hasičská zbrojnice po rekonstrukci (2011)
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8. DOPRAVA
8. 1 Silniční doprava
Silnice
Katastrem obce prochází silnice I/7, která byla již rekonstruována, a bylo přemostěno údolí
Bakovského potoka. Další silnice III. třídy č. 23717 prochází údolím Bakovského potoka
z Královic až do Pozdně, kde se napojuje na silnici II/237.

Okolí obce Kutrovice

Územní plán navrhuje v souladu s již zpracovanou projektovou dokumentací rychlostní
komunikaci R7, přicházející do řešeného území z jihovýchodu od Slaného a napojující se
na stávající trasu silnice I/7 jižně od sídla.
Místní komunikace
Územní plán navrhuje dvě nové místní komunikace (DS5 a DS6). Komunikace DS5 se
nachází na ploše BV8 a určuje tak hranici dvou etap výstavby, komunikace DS6 je navržena
jako přístup k ploše BV10 v centrální části obce. V rámci regulativů ploch s rozdílným
způsobem využití připouští územní plán budování nových komunikací v rozvojových
plochách bydlení. Nové místní komunikace budou plnit funkci veřejných prostranství a budou
vystavěny s chodníkem po obou stranách. Stávající komunikace budou v případě možností
rozšířeny a doplněny alespoň jednostranným chodníkem.
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Dopravní řešení

web obce Kutrovice / UAP Slaný

Hromadná doprava
Autobusové spojení obce Kutrovice je zajištěno prostřednictvím ČSAD Slaný na třech
linkách. Největší frekvencí autobusových spojů vykazuje linka č. 220071 (Slaný-SrbečMšec), další obsluhující spoj je linka č. 220112 (Slaný-Líský).
Cyklistická a pěší doprava
Katastrálním územím obce neprocházejí žádné cyklostezky. Územní plán zatím nenavrhuje
samostatné cyklostezky, pro tyto účely mohou být využívány komunikace III. třídy. V rámci
podmínek využití území jsou komunikace pro pěší a cyklisty stanoveny jako přípustné využití
u vhodných ploch, především v rámci místních komunikací.
Parkovací plochy
Pro potřeby dopravy v klidu u jednotlivých objektů vybavenosti v obci jsou k dispozici
parkovací místa na plochách přiléhajících komunikací.

8. 2 Železniční doprava
Obec není na žádné železniční trati, nejbližší je trať č. 110 Most – Louny – Slaný – Kralupy
nad Vltavou, nejbližší zastávkou jsou Královice u Slaného (asi 3 km).

8. 3 Ostatní doprava
Nejbližší mezinárodní letiště je v Praze-Ruzyni.
Obcí neprotéká žádný vodní tok využitelný pro vodní dopravu.
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9. VYBAVENOST A SLUŽBY
V obci chybí základní občanská vybavenost. Část občanské vybavenosti je v blízké Třebízi
(MŠ, pošta), základní škola v Kvílicích, zbytek ve Slaném.
Jedinou občanskou vybaveností je obecní úřad a malý obchod s potravinami.
Tab. č. 16: Občanská vybavenost obce
Výskyt (nejbližší místo)

Vybavenost:
Pošta

Ne (Třebíz)

Zdravotnické zařízení

Ne (Slaný)

Policie ČR
Základní škola

Ne (Slaný)
Ne (Kvílice)

Mateřská škola

Ne (Třebíz)

Obecní knihovna

Ne (Třebíz)

Hřbitov

Ne (Kvílice)
Zdroj: ČSÚ, OÚ

9. 1 Školství
Nejbližší základní škola je v Kvílicích, kde je úplná základní škola s více než 120 žáky. Je to
spádová škola pro cca 15 obcí (samotné Kvílice mají cca 80 obyvatel).
Mateřská škola je v Třebízi.

9. 2 Lékařská péče a sociální péče
V obci se nenachází lékařská ordinace, nejbližší ordinace praktického lékaře a nemocnice
jsou ve Slaném.

9. 3 Sport a kultura
V obci působí od roku 1937 Sbor dobrovolných hasičů, který je kromě své vlastní hasičské
činnosti hlavním organizátorem i pomocníkem při pořádání tradičních akcí, jako jsou
čarodějnice, máje, maškarní plesy apod. Takto byl sbor představen v publikaci „Začal to pan
Karel Krohn“, kterou vydaly Přemyslovské střední Čechy v roce 2014:
V roce 1937 vypukly v Kutrovicích dva požáry a oba postižení, největší hospodář ve vsi
Stanislav Raiman a mlynář Antonín Patrák, se stali iniciátory a zakladateli sboru
dobrovolných hasičů. K nim se pak přidali Václav Novák, Jaroslav Koňas, Jaroslav Plíva,
Jaroslav Matějka a Josef Erlich a po návratu z vojny Jaroslav Klaboch, Karel Klaboch a
Bedřich Dvořák.
Počátek vzniku SDH byl oslaven 1. hasičským plesem v hostinci U Bakalářů a hned na jaře
začala výstavba první zbrojnice na pozemku u Patráků. V roce 1938 byla zakoupena za
příspěvek Slánské pojišťovny benzinová stříkačka. Tím byl sbor plně akceschopný a už
během žní se držely požární služby v pekárně u Patráků.
Nejhorší léta pro sbor nastala v době rozvoje místního JZD v sedmdesátých letech. Sbor se
sloučil s SDH Neprobylice a zejména zásluhou pana Josefa Snopa, který pečlivě odesílal
„nahoru“ všechna hlášení, a nástupu nové generace, z níž byla sestavena funkční zásahová
jednotka, se podařilo zrušení sboru odvrátit.
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Nová základna hasičského sboru byla postavena v letech 1988-1992. Hasiči ji vybudovali
vlastními silami a Miloš Maťátko, Jaroslav Klaboch, Zdeněk Kutil st. a Václav Kerner byli za
to při oslavách 130. výročí SDH ve Velvarech odměněni. Nachází se zde hasičská klubovna,
společenský sál pro celou ves a garáž spolu s plně vybavenou Avií 30 speciál. Dům je
postaven na pozemku bývalého zemědělského statku, dnes patřící obci Kutrovice.
U hasičského domu se nachází kaštan, starý cca 300 let, který se již dávno stal znakem
nejen obce Kutrovice, ale také symbolem SDH Kutrovice. Již několikrát se znak sboru měnil,
a to většinou u příležitosti výročí hasičů. Dnešní podoba symbolu je s přidanou mandolínou,
připomínající kdysi známou skupinou Kutrovických mandolínistů. Tato podoba znaku byla
zpracována v roce 2009, kdy členové SDH postoupili v soutěži do krajského kola
v Nymburku, a je používána dodnes.
Hasičský sbor je v současnosti vybaven, kromě již zmíněného zásahového vozu, dvěma
stříkačkami PS 12, benzinovou stříkačkou PS 8 a historickou stříkačkou z roku 1938 značky
Smékal, která je po opravě v roce 2004, o níž se postaral Jiří Gregora a zaplatila ji obec
Kutrovice, opět ve výborném stavu.
Desetičlenná výjezdová jednotka SDH Kutrovice vyjíždí i do sousední vesnice Neprobylice a
spolupracuje s jednotkou Plchov. Dosud největšími zásahy, při nichž se náš sbor výrazně
podílel, bylo hašení stohu u Kutrovic v kravíně roku 1966, dále Klabochovic stodoly
v Kutrovicích roku 1985, požár stohu JZD Hořešovice roku 1987 a opět v roce 1990,
záchrana člověka, jež byl zavalen ve studni (1987), dále požár seníku mezi Kutrovicemi a
Neprobylicemi v roce 2002 a požár Paškova mlýna roku 2005.
SDH se pravidelně účastní také soutěží. Závodní družstvo mužů A bylo založeno v roce
1988 a mužské družstvo B v roce 2004, a to pod záštitou Miloše Maťátka a Václava Kernera.
Ti dva spolu s Michalem Cabejškem a Václavem Hulcrem založili také z našich členů v roce
2000 fotbalové družstvo.
Mužské hasičské družstvo například uspělo na okresních závodech ve Stochově v roce 1999
a pak v roce 2000, roku 2002 na okresním kole ve Slaném, ženské družstvo, jež vzniklo v
roce 2006 pod vedením Lenky Kutilové, na okresních závodech ve Stochově v roce 2009.

Soutěžní družstva SDH Kutrovice (zdroj: Kladenský deník)
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V katastru Neprobylic je málo lesů a vodních ploch a naopak mimořádně vysoký podíl orné
půdy, koeficient ekologické stability je proto velmi nízký (0,12).
Do východní části správního území obce zasahuje výhradní ložisko černého uhlí B3160700
Slaný, a chráněná ložisková území č. 16070000 Slaný a č. 16070001 Slaný I. Ty pokrývají
jižní část a východní okraj katastru Kutrovic. Při realizaci staveb a zařízení netěžebního
charakteru uvnitř chráněného ložiskového území je nutné postupovat dle § 18 a § 19 horního
zákona č.44/1988 Sb., kde je možnost výstavby staveb podmíněna souhlasem OŽPaZ
Krajského úřadu Středočeského kraje.
Jihozápadní část obce leží v poddolovaných územích č. 1824 Libovice a č. 1802 Kvílice. Při
realizaci staveb na poddolovaných územích je nutný báňský posudek, přičemž se je nutný
postup dle ČSN 730039 „Navrhování objektů na poddolovaném území“.
Řešeným územím protéká od západu k východu Bakovský potok, který má stanoveno
záplavové území.
Územní plán nenavrhuje na území obce žádná protipovodňová opatření.
V rámci tvorby krajinného prostředí je územní plán zaměřen především na vymezení
Územního systému ekologické stability (ÚSES).
Na správním území obce Kutrovice byla v rámci lokálního Územního systému ekologické
stability vymezena soustava jednoho lokálního biocentra LBC (nefunkční LBC 916) a tří
lokálních biokoridorů LBK (funkční LBK 926 a LBK 938 a LBK 943).
Tabulka prvků ÚSES:

Prvek ÚSES

Charakteristika s návrhem na zachování

Výměra/
délka

LBC 916 (1213)

Koryto Bakovského potoka s doprovodem vrby, olše, jasanu.
Rákosiště, mokřadní porosty.
V intravilánu upravené koryto Bakovského potoka (kamenné zídky).
Mimo intravilán koryto s doprovodem olše, vrby. Orná půda,
záhumenky, louky.
Lesní pozemky - borovice, modřín, akát, smrk, bříza. Bývalá cesta a
mez - černý bez, šípková růže, hloh, švestka, akát, jabloň, hruška.
Orná půda.
Lesní pozemky (297 e, 296 b, 296 g, 296 h, 288 a, 288 c). Porosty
smrk, borovice, bříza, jasan, akát. Věková hranice průměrně 60 let.
Orná půda.

5,5 ha

LBK 938 (2425)

LBK 943 (1819)

LBK 926 (2829)

350 m

650 m

200 m

10. 1 Odpady
Obecně závazná vyhláška obce Kutrovice upravuje nakládání s odpady (OZV 1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem). Vyhláška je závazná pro občany, kteří mají na
území obce trvalé nebo přechodné bydliště, pro osoby, které se na území Kutrovic zdržují,
pro právnické osoby a podnikatele, kteří jsou původci stavebního odpadu.
V obci mají zavedeno separované třídění odpadu - plasty, sklo, papír, biologické odpady,
kovy. Svoz nebezpečných a objemných odpadů se realizuje 2x ročně.
OZV tak reaguje na nové zákonné povinnosti obcí.

25

Strategický plán obce Kutrovice

10. 2 Ovzduší a hluk
Dle Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO I) nejsou na území obce Kutrovice
provozovány žádné velké zdroje znečišťování ovzduší.
Problémem je dopravní zátěž. Přemostění Bakovského potoka vyřešilo situaci z hlediska
bezpečnosti, hlukem však doprava obec dále zatěžuje.
Koncepce krajiny

web obce Kutrovice / UAP Slaný
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11. MÍSTNÍ SPRÁVA
Základní legislativní normou, kterou se ve své činnosti řídí obec, je zákon č. 128/2000 Sb. ve
zněních pozdějších předpisů (zákon o obcích). Obec Kutrovice spravuje své záležitosti
samostatně a zároveň vykonává státní správu v rozsahu tzv. přenesené působnosti.
Nejvyšším a zároveň výkonným orgánem samosprávy je zastupitelstvo obce volené na čtyři
roky. V současném volebním období má pět členů, kteří byli zvoleni v komunálních volbách,
které se konaly v říjnu 2014. Zastupitelstvo obce Kutrovice pracuje v čele se starostkou obce
a místostarostkou.
V posledních komunálních volbách v roce 2014 kandidovala jediná volební strana, Sdružení
nezávislých kandidátů, z 6 osob na kandidátce vybrali voliči (při velmi vysoké volební účasti
69 %) pět.
Adresa úřadu
Obecní úřad Kutrovice
Kutrovice 1
273 75 Třebíz
tel.: 312 579 194
e-mail: obec@kutrovice.cz
starostka: Renata Jandová, tel. 724 180 533
místostarostka: Božena Matoušková
Úřední hodiny starostky:
Pondělí
17.30-19.30
Internetové stránky obce: www.Kutrovice.cz
Podpisem starosty deklarovala obec Kutrovice v roce 2007 souhlas s naplňováním
Strategického plánu LEADER, na jehož základě Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o. (nyní
o.p.s.) jsou v období 2007-2013 příjemcem podpory z evropského dotačního titulu Program
rozvoje venkova/LEADER, a všechny obce, neziskové organizace a podnikatelé z území,
které toto sdružení spravuje, mohou být žadateli o podporu z tohoto programu.
Obec Kutrovice podala tři projekty, v roce 2009 získala dotaci na rekonstrukci místních
komunikací (cca 500 tisíc korun), v roce 2011 na výměnu oken a fasádu hasičské zdrojnice
(cca 180 tisíc korun).
Obec vyslovila souhlas s územním začleněním katastru obce do územní působnosti
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. i na období 2014-2020, aby mohla čerpat prostředky
z výzev, které bude o.p.s. vypisovat.
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Území působnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s. podle obcí s rozšířenou působností
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12. SHRNUTÍ
12. 1 Analytická východiska pro SWOT analýzu
Hlavní charakteristiky obce
♣ Obec Kutrovice spadá do působnosti obce s rozšířenou působností Slaný, nachází se
severně až severozápadně od Slaného.
♣ Katastr obce má rozlohu 149 hektarů. V současnosti žije v obci mírně přes 100
obyvatel.
♣ Obec postrádá základní technickou infrastrukturu i občanskou vybavenost.
♣ Od roku 1960 do roku 1980 patřily k obci i Neprobylice, od roku 1980 do roku 1990
patřily Kutrovice i s Neprobylicemi pod obec Kvílice.
Ekonomický profil, lidský potenciál a trh práce
♣ Počet obyvatel obce se pohyboval v období cca kolem první světové války a hlavně
za předválečné republiky nad hranicí 200 lidí, pak začal klesat. Pokles trval až do
roku 1990, kdy v obci žilo zhruba 80 obyvatel, od té doby stoupá, do obce se stěhují
noví obyvatelé.
♣ V obci jsou trvale obydleny jen necelé dvě třetiny domů.
♣ Obec má sice málo lidí s vyšším vzděláním, ale dobrou věkovou strukturu.
♣ Poměrně vysoká je nezaměstnanost.
Školství, sociální a zdravotní péče
♣ Obec nemá prakticky žádnou občanskou vybavenost, základní vybavenost má zčásti
Třebíz (pošta, mateřská škola), základní škola je v Kvílicích, další vybavenost pak
v městě Slaný.
Kultura a sport
♣ V obci nejsou žádné významné kulturní památky.
♣ V obci funguje Sbor dobrovolných hasičů (od roku 1937), který je dobře technicky
vybaven a kromě hasičské činnosti se významně podílí na organizaci různých
společenských a kulturních akcí.
Technická vybavenost území a doprava
♣ Obec nemá základní technickou infrastrukturu – plynofikaci a kanalizaci s napojením
na čistírnu odpadních vod.
♣ Dopravu do sousedních obcí zajišťuje solidní síť komunikací třetí třídy.
♣ Veřejnou dopravu zajišťují linky pravidelné veřejné regionální autobusové dopravy
(ČSAD Slaný), do obce dojíždějí čtyři linky linka č. 220071 (Slaný-Srbeč-Mšec), další
obsluhující spoj je linka č. 220112 (Slaný-Líský), doprava funguje jen v pracovní dny.
♣ Nejbližší železniční tratí je č. 110 Most – Louny – Slaný – Kralupy nad Vltavou,
nejbližší zastávkou jsou Královice u Slaného, asi 3 km od obce.
Životní prostředí
♣ V obci nejsou žádné větší zdroje znečištění, naprosto však chybí lesy, 87 % území
tvoří zemědělská půda.
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♣ Obec není napojena na čistírnu odpadních vod.
♣ Zajištěn je svoz komunálního odpadu a funguje sběr tříděného odpadu.
♣ Přírodně cenným územím je niva Bakovského potoka, který je v katastru jen zčásti
regulován.

Cesta do Kutrovic od hlavní silnice
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12. 2 SWOT analýza
Silné stránky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slabé stránky
•
•
•

Vodovod v obci
Postupné zvelebování obecního majetku
Zlepšování stavu chodníků
Poměrně výhodná věková struktura
obyvatel
Nejsou větší zdroje znečištění
Velmi dobrá dopravní dostupnost
(blízkost I/7)
Nový územní plán (2012)
Fungující svoz odpadu
Společenský život v obci (SDH)
Údolí Bakovského potoka se zachovalým
okolím
Prodejna potravin
Koňská stezka vede přes obec

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Příležitosti
•
•
•
•
•
•
•

Chybí splašková kanalizace
Skoro 90 % území je zemědělská půda
Chybí zpevněné stání pro kontejnery na
odpad
Špatný stav místních komunikací
Chybí části chodníků v obci
Nevyhovující dešťová kanalizace
Špatný stav veřejného osvětlení
Hluková zátěž z dopravy
Chybí obecní rozhlas
Zastaralý interiér tzv. hasičárny
Nutná modernizace stávajícího hřiště
Špatný stav veřejné zeleně
Nevyřešené parkování v obci
Most přes Bakovský potok a u hasičárny
v havarijním stavu
Nízký rozpočet obce

Rizika/hrozby
•

Realizace nového územního plánu
Přírůstek dalších obyvatel, výstavba
nových domů či rekonstrukce starých
Zlepšení vzdělanostní struktury
obyvatelstva
Využití dotací z českých či evropských
fondů
Zavedení kanalizace
Zvýšení podílu lesů a zlepšení retenční
schopnosti krajiny
Pozemkové úpravy

•
•
•
•
•
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Nebude dokončena základní technická
vybavenost
Nedostatek financí k realizaci těchto
záměrů
Znečištění vod nebo jiné poškození
životního prostředí
Omezování veřejné dopravy
Nedostatek pracovních příležitostí
Nezájem občanů o dění v obci
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13. STRATEGICKÁ ČÁST
13. 1 Strategická vize
Obec Kutrovice bude v horizontu deseti let spokojenou venkovskou obcí v příjemném
prostředí, s dobře fungující infrastrukturou, dostupnou občanskou vybaveností,
dobrými mezilidskými vztahy a bohatým kulturním a společenským životem.

13. 2 Prioritní problémové okruhy
♣ Technická infrastruktura
♣ Občanská vybavenost
♣ Životní prostředí
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13. 3 Databáze projektů
Projektová karta č. 01
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Projektová dokumentace k velkým investičním záměrům
Obec Kutrovice
Starosta obce
Technická vybavenost

Technická a projektová dokumentace k rekonstrukci mostu u hasičského domu
a kanalizaci.

Investiční záměr
Projektová dokumentace
Doklady dle staveb. zákona
Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Celkové náklady

450 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2017 - 2019

Možnost získat
podporu
z dotací

? (jen jako součást konečné rekonstrukce)
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Projektová karta č. 02
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce mostu u hasičského domu
Obec Kutrovice
Starosta obce
Dopravní infrastruktura

V rámci projektu bude provedena rekonstrukce stávajícího mostu u hasičského
domu, při jeho havárii by byla odříznuta možnost dopravní obsluhy k RD a na
pole zemědělců.

Investiční záměr

není

Projektová dokumentace

není

Doklady dle staveb. zákona

nejsou

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

ŘSD

Celkové náklady

1,200 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2018- 2020

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský FROM
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Projektová karta č. 03
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce dešťové kanalizace
Obec Kutrovice
Starosta obce
Technická infrastruktura

V rámci projektu bude provedeno přeložení části stávající dešťové kanalizace
vedoucí přes soukromý pozemek na pozemky obce a KSUS.

Investiční záměr

ne

Projektová dokumentace

ne

Doklady dle staveb. zákona

ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec, KSUS

Celkové náklady

1,600 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2019 - 2021

Možnost získat
podporu
z dotací

OPŽP
Fond ŽP Středočeského kraje
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Projektová karta č. 04
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce místních komunikací
Obec Kutrovice
Starosta obce
Technická infrastruktura

V rámci projektu bude provedeno vytěžení a zhotovení nového podloží,
položení nového asfaltového povrchu místních komunikací, stávající frézovaný
materiál je nevyhovující.

Investiční záměr

není

Projektová dokumentace

není

Doklady dle staveb. zákona

nejsou

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

obec

Celkové náklady

800 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2022

Možnost získat
podporu
z dotací

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

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Obec Kutrovice
Starosta obce
Občanská vybavenost a technická infrastruktura

V rámci projektu bude proveden audit stávajícího veřejného osvětlení. Na
základě jeho zjištění bude provedena výměna stávajícího veřejného osvětlení
novými stožáry a úspornými světly.

Investiční záměr

není

Projektová dokumentace

není

Doklady dle staveb. zákona

nejsou

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

obec

Celkové náklady

800 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2018

Možnost získat
podporu
z dotací

FROM Středočeského kraje
Možná v rámci bezpečnostních opatření IROP / CLLD
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Projektová karta č. 06
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Obnova zeleně v obci
Obec Kutrovice
Starosta obce
Životní prostředí

V rámci projektu bude provedena obnova zeleně v rozsahu katastru obce.

Investiční záměr

není

Projektová dokumentace

není

Doklady dle staveb. zákona

nejsou

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

obec

Celkové náklady

350 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2017 - 2018

Možnost získat
podporu
z dotací

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

Rekonstrukce hřiště s odpočinkovou zónou
Obec Kutrovice
Starosta obce
Občanská vybavenost

V rámci projektu bude provedena výměna stávajících hracích prvků pro děti za
nové a nově vybudována odpočinková zóna pro rodiče s dětmi

Investiční záměr

není

Projektová dokumentace

není

Doklady dle staveb. zákona

nejsou

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

obec

Celkové náklady

750 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2022

Možnost získat
podporu
z dotací

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

Rozšíření chodníků v obci
Obec Kutrovice
Starosta obce
Dopravní infrastruktura

V rámci projektu bude provedena výstavba nové části chodníků v obci.

Investiční záměr

neni

Projektová dokumentace

není

Doklady dle staveb. zákona

nejsou

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

obec

Celkové náklady

300 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2018

Možnost získat
podporu
z dotací

FROM Středočeského kraje
Možná v rámci bezpečnostních opatření IROP / CLLD

40

Strategický plán obce Kutrovice

Projektová karta č. 9
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Obecní rozhlas
Obec Kutrovice
Starosta obce
Občanská vybavenost

V rámci projektu bude provedena výstavba obecního rozhlasu.

Investiční záměr

není

Projektová dokumentace

není

Doklady dle staveb. zákona

nejsou

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

obec

Celkové náklady

250 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2019

Možnost získat
podporu
z dotací

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

Obnova vybavení Hasičského domu
Obec Kutrovice
Starosta obce
Občanská vybavenost

V rámci projektu bude provedena výměna stávajícího nábytku – stoly, židle
v Hasičském domě.

Investiční záměr

není

Projektová dokumentace

není

Doklady dle staveb. zákona

nejsou

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

obec

Celkové náklady

80 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2018

Možnost získat
podporu
z dotací

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

Stání pro kontejnery
Obec Kutrovice
Starosta obce
Občanská vybavenost

V rámci projektu bude provedena výstavba z části krytého a uzavřeného stání
pro kontejnery.

Investiční záměr

není

Projektová dokumentace

není

Doklady dle staveb. zákona

nejsou

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

obec

Celkové náklady

150 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2017

Možnost získat
podporu
z dotací

OPŽP
Středočeský fond ŽP
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