AKTUALIZACE ČERVEN 2019

Strategický plán obce
Třebichovice-Saky
Schváleno Zastupitelstvem obce Třebichovice dne 24. 6. 2019, usnesením č. 6/3VZ/2019

Tento Strategický rozvojový plán (SRP) je výsledkem společného úsilí občanů a zastupitelů obce, ve kterém jsou
zmapovány naše společné cíle, kterých chceme postupně dosáhnout. Řada projektů již byla dokončena, některé se
realizují, ty další jsou odrazovým můstkem pro další období.

Hlavním důvodem k vypracování společné strategické vize je zejména ta skutečnost, že obec neměla doposud
vypracovánu jednotnou koncepci vlastního rozvoje a bez ní jsou veškeré realizace dílčích projektů, které nejsou součástí
plánovaného celku, rizikové. Nekoncepční řešení obnovy vesnice by mohlo být ve svém důsledku nehospodárné a
vzhledem k omezeným finančním možnostem obce je důležitost strategického plánování základním stavebním kamenem
pro její úspěšný rozvoj.
SRP slouží nejen jako plán pro činnost současných zastupitelů obce, ale také jako podklad pro zastupitele příští, kteří
dle této vytyčené linie budou pokračovat a připravovat následné projekty. Jedině tak lze dosáhnout cílů, ke kterým
směřujeme a vytvořit z našeho venkova důstojné a konkurence schopné místo pro život – místo, které budeme hrdě
nazývat NAŠIM DOMOVEM.
V červnu LP 2019 aktualizovala M. Jehličková, t.č. starostka

úvod

Název obce Třebichovice, v minulosti psána též Střebichovice, lze odvodit od staročeského slova „třebiti“, což znamenalo káceti.
Zdejší krajinu pokrývalo v dávné minulosti značné množství lesů, které byly útočištěm všeliké zvěře a bezpečným úkrytem pro
pravěké obyvatele, jejichž osídlení potvrdily vykopávky prováděné v 70. letech 19. století.
Okolní krajina začala být zalidňována v době kolonizace, zejména ze 13. století pocházejí první zmínky o mnohých okolních vsích.
A právě v této době přicházejí na naše území první lidé, aby „třebili“ husté lesy a vytvořili si tak nový prostor pro svou další
existenci…
První dochované písemné zmínky o obci Třebichovice pocházejí z počátku 14. století: „… roku 1324 prodal Vítek ze Smečna
dědiny své v Třebichovicích kapitule Pražské...“. Obec byla během středověku součástí jak církevního tak šlechtického majetku. Za
zmínku stojí rod Martiniců ze sousedního Smečna, který vlastnil část obce již roku 1523.
Součástí obce je i osada Saky, která je velmi starou vsí, o čemž svědčí nálezy úlomků keramiky ze 13. století, které byly
vyzdviženy ze dna šachtice, nalezené při rekonstrukci jednoho z domů zde…
Protéká tudy potok, který na mapách nese jméno Knovízský. Naši předkové ale tomuto toku přezdívali mnohem zvučnějším
jménem. Přitéká sem z míst, kde stávalo slovanské hradiště a kde byl vystaven kostelík sv. Jiří. Odtud tedy nesl název Svatojirský
či Svatojiřský. Vinul se krajinou a roztáčel kola 5 mlýnů, které dávaly lidem práci a obživu. Písemné prameny uvádějí rok 1388,
kdy na jednom z nich byla provozována živnost mlynářská.
Ve středu obce Třebichovice stojí kaplička, jejíž datum vzniku neznáme. Přirozenou dominantou osady Saky tvoří barokní kaplička
stojící na východní straně návsi v mírném svahu. Obě kapličky jsou dnes nemovitou kulturní památkou.
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Do počátku 20. století byly sloučeny obce Třebichovice s obcí Hrdlív v jednu obec s názvem Střebichovice. Počátkem minulého
století zemský výbor království českého povolil, „aby místní obec Střebichovice - Hrdlív rozloučena byla na dvě samostatné obce“.
V roce 1923 byl zřízen na rozhraní katastrů Třebichovic a Hrdlíva v polovině cesty společný hřbitov. Středem hřbitova byly
vysázeny lípy a postaven památník na počest padlých vojínů v prvé světové válce.
První polovina minulého století znamenala pro obec rozkvět a to nejen díky rozvoji těžby uhlí v nedalekém Kladně, která přivedla
do obce nové obyvatele a dala vzniknout novým domům. Pracovní příležitosti nabízela i Schmidtova kruhová cihelna, z jejichž
cihel byl postaven nejeden zdejší dům a čedičový lom na Vinařické horce s drtírnou a železniční dráhou, která umožňovala spojení
z Kladna do Kralup. Dnes zůstala v krajině jen smutná torza, připomínající zašlou slávu těchto podniků…
Směrem ke Smečnu stojí budova, která byla vystavěna jako škola. 17. května 1905 byl položen základní kámen a dne 24. srpna
1905 byla kolaudační komisí c.k. školní radou ve Slaném způsobilou k užívání uznána. Dnes má v této budově sídlo obecní úřad.
Středem obce byla vybudována silnice od Slaného do Kladna v roce 1891. Další okresní silnice směrem ke Kralupům přes Saky
byla postavena v roce 1933 a ke Smečnu v roce 1934.
V 50. letech 20. století na český venkov začaly dopadat důsledky zákona o jednotném zemědělském družstvu přijatého v roce 1949.
Začala kolektivizace, zabírání soukromého majetku sedláků a jejich násilné nahánění do družstev. Zvláště období kolektivizace v
letech 1949 až 1953 označují historici za nejkrutější období poválečné historie československého venkova. Zločin, který nenávratně
poznamenal společnost, zničil selský stav, tradiční způsob venkovského života i krajinu. Události této doby se nevyhnuly ani naší
obci, bylo založeno JZD a zlikvidováni všichni místní statkáři.
Po celá 70. léta slýchali lidé z úst vládních představitelů samou chválu na pracovitost našich lidí. Budovatelské úsilí neznalo
hranic… V podobě tzv. Akcí „Z“ bylo vystaveno také několik objektů v obci – nová prodejna potravin, k budově školy byla
přistavena restaurace se společenským sálem.
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Obec:

Třebichovice-Saky

Adresa OÚ:

Třebichovice 89, 273 06 Libušín

Tel.:

312 672 216

E-mail:

obectrebichovice@seznam.cz

URL:

www.trebichovice.cz

ORP:

Kladno

Kraj:

Středočeský

Katastrální výměra:

3,84 km2

Nadmořská výška:

260 m n. m.

Zeměpisná délka:

14.0794444

Zeměpisná šířka:

50.1905555

Počet obyvatel k 24. 6. 2019:

573 obyvatel

Počet nemovitostí:

164 trvale obývaných nemovitostí, 31 rekreačních objektů

Občanská a technická vybavenost:

Veřejné osvětlení, obecní rozhlas, vodovod, plyn, kanalizace, ČOV, bezdrátová internetová síť,

dešťová kanalizace, obecní úřad, prodejna potravin, autoservis, pneuservis, 1 restaurace, fotbalové
hřiště, 2 dětská hřiště
První písemná zmínka:

1324 (Třebichovice), 1382 (Saky)

základní údaje

Třebichovice

Obec Třebichovice, jako obec západní části Středočeského kraje, je díky své poloze i struktuře osídlení charakterizována jako
krajinářsky i společensky vyvážené příměstské sídlo, s dominantní funkcí bydlení, rekreace a drobné podnikatelské činnosti.
V katastru obce nejsou žádné větší výrobní kapacity, ať již průmyslové či zemědělské, pouze služby a základní občanská
a technická vybavenost.
Třebichovice vytváří kompaktní venkovské sídlo kolem hlavních komunikací a historické návsi. Poměrně vyvážená je zástavba
rodinnými domy se zahradami od nejstarších selských usedlostí až po nové stavby, které se do obce postupně začlenily. Dva menší
bytové domy ze 60. let 20. století charakter rodinné zástavby nikterak nenarušují.
Historická náves není v pravém slova smyslu centrem obce, přestože sem v druhé polovině minulého století bylo umístěno zařízení
občanské vybavenosti (obchod). Zároveň se z těchto míst přesunul obecní úřad do rekonstruovaných prostor bývalé školy na
západní okraj obce. Nicméně se jedná o celkem rozlehlé prostranství situované do středu obce.
Saky s 8 domy a 2 mlýny v údolí představují spíše historickou enklávu osídlení původně zemědělského charakteru.

V obci je méně než 200 objektů k bydlení (195 domů), z toho je trvale obydlených 164 objektů a dále je v obci 31 rekreačních
objektů.

současnost obce

Z evidence obyvatel je patrný ustálený počet obyvatel okolo 550 zejména proto, že se zde v posledních letech (od roku 2008, kdy je
v platnosti územní plán) nerealizovala žádná větší rozvojová zóna. Územní plán počítá se 2 rozvojovými plochami pro zástavbu,
které navazují na zastavěné území. Zástavba ve volné krajině a vznik oddělených satelitů není územním plánem umožněna.
Územní plán navrhl plochy pro možný rozvoj obce dle optimistické varianty demografické prognózy v max. počtu 113 bytových
jednotek, jedná se tedy o možné pokrytí potřeb stavebních pozemků do r. 2035 a dále.
Věková struktura
Děti do 3 let
Děti do 7 let
Děti do 15 let
Děti 15 až 18 let
Dospělí
Celkem
Průměrný věk obyvatel

23
12
83
12
478
573
42,9 et

Stav ke dni 24. 6. 2019

struktura obyvatel

Přírodní prostředí
Obec leží na území Pražské plošiny v nadmořské výšce okolo 260 m.n.m. Z jihozápadní strany je chráněna třetihorním
strarovulkánem Vinařická hora (413 m.n.m.) díky němuž je zde klima velmi suché a mírně teplé. Srážky jsou zde relativně nízké
(500 mm/rok) a průměrná teplota činí 7 – 8,5 °C.
Na úpatí Vinařické hory se nachází přírodní památka Třebichovická olšinka. Jedná se o území o rozloze 0,63 ha nacházející se pod
západním svahem Vinařické hory. Předmětem ochrany v lokalitě celé přírodní památky (PP) jsou vlhkomilná společenstva s
výskytem vrkoče útlého (Vertigo angustior), bledule jarní (Leucojum vernum) a dalších chráněných druhů. Předmětem ochrany
jsou také typické porosty údolních jasanovo-olšových luhů. Ochranné pásmo PP je do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště
chráněného území.
Severně od obce se rozkládá řada lesních pozemků, které poskytují obyvatelům možnosti turistiky a rekreace.
Plochy polí a luk v ostatních částech katastru otevírají třebichovickým občanům i návštěvníkům pohled do volné krajiny a doplňují
pestrou krajinnou mozaiku. Celkově je přírodní prostředí třebichovického katastru pestré, vyvážené a nikterak významně narušené
lidskou činností.
Vodní toky
Knovízský potok: Převážná část obce je odvodňována jednou větví tohoto vodního toku.
Celková délka jedné údolnice činí 2,185 km.
Svinářovský potok: Převážná část obce je odvodňována jednou větví tohoto vodního toku.
Celková délka jedné údolnice činí 2,355 km.

přírodní prostředí

Knihovna
V sídle OÚ se nachází rozlehlá knihovna nabízející také připojení k internetu prostřednictvím dvou stacionárních
počítačů. Otevřena je 1x v týdnu po dobu dvou hodin. V roce 2011 prošla knihovna rozsáhlou rekonstrukcí, je zde více
jak 2000 knih a dalších min. 100 knih výměnného fondu. Průběžně je knihovna doplňována novými knižními tituly.
Spolkový život
V obci je Sportovní klub Třebichovice, z. s. , jehož součástí je od prosince 2016 nejen fotbalová, ale také divadelní
sekce (dříve divadelní ochotnický spolek TŘEBIVADLO) a od roku 2017 sekce motorkářů.

život v obci

Památky v krajině
Za významnou technickou památku lze považovat komín bývalé Schmidtovy cihelny, který je 59 m vysoký. Tento ojedinělý prvek
je významnou dominantou obce a je s ní ve velmi úzkém sepjetí, zejména pro svoji historickou důležitost.

Hřbitov
Na místním společném hřbitově (s obcí Hrdlív) se nachází válečný hrob s ostatky Vlastimila Šafránka, vojína Rudé armády
Vladimira Alexandroviče Tukova a pietní místo – Pomník vojínům padlých v 1. sv. válce.
Technická infrastruktura
V majetku obce je několik místních a účelových komunikací, jejichž stav vyžaduje celkovou rekonstrukci.
Veřejné osvětlení je zastaralé, nadzemní. Pouze lokálně bylo rekonstruováno a vedeno zemí.
V roce 2014 byl instalován bezdrátový rozhlas, který zabezpečuje pokrytí jak obce Třebichovice, tak osady Saky.
Vodovod je v majetku VKM, a.s.
Elektrickou energii dodává ČEZ Distribuce a.s.
Plyn dodává RWE, a.s.
Kanalizace a čistírna odpadních vod je v majetku obce. Od 1. 2. 2012 ji provozuje Svazek obcí TSH, který za tímto účelem obce
založily. Čistírna odpadních vod byla vystavena v letech 2007/2008. Zkušební provoz trval do roku 2009, od roku 2010 je ČOV v
trvalém provozu. Jsou zde čištěny splaškové odpadní vody z obce Třebichovice, osady Saky a Svinařova. V budoucnu se počítá s
připojením obce Hrdlív. Kapacita ČOV je 2100 EO.

ostatní

Strategie rozvoje obce vychází ze stávajících hodnot, ctí je a klade důraz na jejich další rozvoj.
Stanovuje následující hlavní priority:

1. Zlepšování občanské vybavenosti (Rozvojové projekty)
2. Vyvážený rozvoj sídla (Územně plánovací dokumentace)

3. Kultura, sport a společenský život obce, práce s veřejností
4. Správa obce, provozní činnosti

5. Zapojení v regionu (spolupráce, partnerství)

strategie rozvoje obce

S plánovanými rozvojovými projekty přichází i nutnost zajištění jejich financování. Obecní rozpočet na jejich realizaci často
nedosáhne bez dotací, nicméně s financováním z vlastních zdrojů je třeba také počítat v každém rozpočtu.
Investiční projekty budou zařazovány dle skutečných rozpočtových možností obce.
Mnoho předem blíže neodhadnutelných faktorů, závisejících na dotační politice státu a Evropské unie v průběhu let příštích,
samozřejmě může posunout tyto plány i jiným směrem, nežli tato koncepce předurčuje.

1. Zlepšování občanské vybavenosti (Rozvojové projekty)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II/118 TŘEBICHOVICE, PRŮTAH – ČÁSTEČNĚ, POKRAČUJE
OPRAVA A SANACE BAROKNÍ KAPLE V OBCI TŘEBICHOVICE – SAKY – DOKONČENO
ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ OKOLO AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY, ZŘÍZENÍ NOVÉHO SBĚRNÉHO MÍSTA PRO TŘÍDĚNÝ ODPAD – ČÁSTEČNĚ
ODSTRANĚNÍ PŘÍČINY NÁNOSU BAHNA NA SILNICI TŘEBICHOVICE-SAKY – DOKONČENO
OPRAVA BÝVALÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE – ČÁSTEČNĚ, POKRAČUJE
BOŽÍ MUKA – DOKONČENO
HŘBITOV – DOKONČENO
REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO) – ČÁSTEČNĚ, POKRAČUJE
REKONSTRUKCE SALONKU – DOKONČENO
REKONSTRUKCE VELKÉHO SÁLU – ČÁSTEČNĚ, POKRAČUJE
ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ATRAKTIVNOSTI OBCE, ZPRŮCHODNĚNÍ KRAJINY – ČÁSTEČNĚ, POKRAČUJE
BIOODPAD – PROBLÉM, KTERÝ DOKÁŽEME SPOLEČNĚ VYŘEŠIT – ČÁSTEČNĚ, POKRAČUJE
SBĚRNÉ MÍSTO NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V OBCI TŘEBICHOVICE-SAKY – ČÁSTEČNĚ, POKRAČUJE
UDRŽOVÁNÍ A OBNOVA BYTOVÉHO FONDU – ČÁSTEČNĚ, POKRAČUJE
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY TŘEBICHOVICE – DOKONČENO
REVITALIZACE PARKU TŘEBICHOVICE – DOKONČENO
ZE SAK DO PCHER – ČÁSTEČNĚ, POKRAČUJE
REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ ZA OÚ – DOKONČENO
ZŘÍZENÍ NOVÉHO HŘIŠTĚ PRO VĚTŠÍ DĚTI – DOKONČENO
REKULTIVACE BÝVALÉ SKLÁDKY POD HÁJENKOU – DOKONČENO
MŮSTKY A LÁVKY
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
CHODNÍKY
VODNÍ PLOCHA SAKY
POUTNÍ MÍSTO – KŘÍŽ POD LIPAMI
ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ V OKOLÍ OBECNÍHO ÚŘADU
ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ U OBECNÍ VILY
OSTATNÍ PROJEKTY

ROZVOJOVÉ A INVESTIČNÍ PROJEKTY

Popis projektu
Obec Třebichovice a Středočeský kraj uzavřely v září 2011 Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů na realizaci projektu s názvem „II/118
Třebichovice, průtah“. Jedná se o rekonstrukci silnice ve vlastnictví Středočeského kraje, její částečnou přeložku v centru obce spojenou
s demolicí 2 objektů. Rekonstrukce bude zaměřena zejména na úpravu trasy, vytvoření bezpečnostních prvků na průtahu, vyřešení odvodnění
komunikace včetně podmáčeného podloží a vyřešení vynucených a plánovaných přeložek inženýrských sítí. Součástí projektu je také
rekonstrukce chodníků po celé délce průtahu a výstavba nových chodníků v místech, kde dnes tyto chybí, rekonstrukce veřejného osvětlení,
dešťové kanalizace.
Podmínky pro uskutečnění projektu
Získání 2 objektů do vlastnictví obce, které musí ustoupit plánované výstavbě přeložky silnice.
Jedná se o čp. 38 na pozemku parcelní číslo 13/2 v k.ú. Třebichovice. Tento objekt obec vydražila a v roce 2015 provedla jeho demolici.
Nemovitost čp. 24 na pozemku parcelní číslo 13/1 obec získala bezúplatným převodem od ÚZSVM v roce 2016. Demolice proběhla v 03/2017.
Vyhotovení projektové dokumentace.
Získání potřebného finančního objemu na realizaci stavebních objektů ve vlastnictví obce.
Cíle a přínosy projektu
✓ Bezpečnost chodců v centru obce, kde nejsou vybudovány chodníky;
✓ Zvýšení bezpečnosti dopravy;
✓ Zkvalitnění životní úrovně všech obyvatel obce;
✓ Snížení negativního vlivu dopravy na statiku zdejších staveb, která je léta narušována a dochází k neustálému znehodnocování domů
(praskání, otřesy);
✓ Eliminace ohrožení života a zdraví široké veřejnosti demolicí objektu v centru obce (dle vyjádření HZS).

II/118 TŘEBICHOVICE, PRŮTAH
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Popis způsobu realizace projektu
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

2011, jaro: Obec podává petici hejtmanovi Středočeského kraje.
2011, červen: Obec obdržela odpověď pana hejtmana, kde je vyjádřen souhlas s neutěšenou situací a přislíbeno řešení. To
spočívá ve společném úsilí obce a kraje při rekonstrukci – přeložce silnice v zúženém úseku a vybudování chodníků.
Podmínkou rozšíření komunikace je odstranění dvou staveb – č. p. 24 a č. p. 38.
Středočeský kraj zahrnul v roce 2011 při aktualizaci jeho strategickém dokumentu „Program rozvoje územního obvodu
Středočeského kraje“ stavební akci „II/118 Třebichovice, průtah“ do horizontu roku 2014 a dále. Viz. strana 31 dokumentu.
Bylo ujednáno, že o převod nemovitosti č. p. 24 požádá kraj. Ten pak svoji žádost po dohodě s obcí stáhl a žádost o
bezúplatný převod podala obec. Ta se také ujala úkolu získat do vlastnictví sousední nemovitost č. p. 38.
2011, září: 26. 9. 2011 byla podepsána Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Obcí Třebichovice a Středočeským
krajem, ve které se obec zavazuje k vyhotovení projektové dokumentace a kraj k finančnímu zajištění stavební části projektu
„II/118 Třebichovice, průtah“, tj. stavebních objektů, které jsou součástí silnice II/118 a ve vlastnictví Středočeského kraje.
2011 – 2015: Ve věci získání vlastnických práv k nemovitosti č. p. 38 podnikala obec kroky od roku 2011 do roku 2014, kdy
celou nemovitost získala prostřednictvím několika dražeb do svého vlastnictví. V roce 2015 byla nemovitost odstraněna na
základě demoličního výměru. V současné době již budova nestojí na svém místě a první podmínka realizace projektu byla
splněna. Nákup nemovitosti č.p. 38 včetně nákladů na demolici hradila obec Třebichovice ze svého rozpočtu.
2015, březen: Zastupitelstvo obce Třebichovice formou opatření obecné povahy č. 1/2015 vydalo Změny č. 2 územního plánu,
které nabyly účinnosti dne 15. 4. 2015. Zde je mimo jiné řešeno rozšíření komunikace II/118 v prostoru st. parc. 13/1, 13/2
v k.ú. Třebichovice. Jedná se o rozvojovou plochu s označením ZV1, která navazuje na rozvojovou plochu DSs1 a využívá
zbytek pozemku dotčeného úpravou silnice pro veřejnou zeleň. Tím je splněna další podmínka pro realizaci projektu.
Opětovně obec Třebichovice hradí veškeré náklady spojené s vyhotovením změny územního plánu ze svých zdrojů. Stavební
pozemky ve vlastnictví obce byly poskytnuty pro účely uskutečnění plánovaného záměru zvýšení bezpečnosti dopravy v obci.
2016, únor: Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a movitým věcem č.j. UZSVM/7207/2015SKLM mezi obcí Třebichovice a státem byla uzavřena dne 10. 2. 2016, přičemž návrh na vklad byl podán dne 22. 2. 2016.
Budova č. p. 24 se tak stala majetkem obce Třebichovice.
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Popis způsobu realizace projektu - pokračování
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

2016, květen: V květnu 2016 byly zahájeny práce na vypracování statického posudku obytné budovy č. p. 24 a budovy přilehlé (bývalé
stodoly).
Dle „Návrhu na odstranění stavby“ obytné budovy č. p. 24 z května 2016, vypracovaného Ing. Martinem Trčkou, autorizovaným
inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT – 0006018, bylo dle závěrů statika zadáno vyhotovení projektové dokumentace na
odstranění stavby (demoliční výměr).
2016, listopad: Poptávka na zpracování projektové dokumentace pro odstranění obytné budovy č. p. 24 v obci Třebichovice byla zadána
v 11/2016, dodavatel Ing. Miroslav Vlček, autorizovaný inženýr ČKAIT 0001553 byl vybrán v rámci poptávkového řízení dne 30. 11.
2016.
2017, březen: Po výběru dodavatele demolice společnosti Fimorek s.r.o. byla koncem března 2017 budova odstraněna.
Budovy, které tvoří opěrný systém budov vedlejších, byly opraveny.
2018: Na základě mnohých jednání s představiteli Středočeského kraje a KSUS bylo v roce 2018 dojednáno nové nastavení pravidel
vzájemné spolupráce.
Vzhledem k tomu, že je nyní nově investiční činnost převedena z kraje na KSUS, byla uzavřena nová smlouva o spolupráci mezi obcí a
KSUS, přičemž původní smlouvu se Středočeským krajem jsme vypověděli.
Nejedná se ovšem o pouhou výměnu smluvních stran, ale o podstatnou změnu, kterou přináší příslib nového smluvního partnera KSUS,
který se ve smlouvě zavazuje k financování části projektové dokumentace, a to svých objektů, tedy silnice, mostků, propustků a části
dešťové kanalizace. Na obci tedy zůstane financování stavebních objektů v našem vlastnictví (chodníky, osvětlení, …).
Kraj zastoupený KSUS zajistí projektovou dokumentaci v projektovém stupni dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně
vydání pravomocného územního rozhodnutí, a zavazuje se zajistit dokumentaci pro stavební povolení, včetně vydání
pravomocného stavebního povolení, dokumentaci pro provedení stavby. Obec se zavazuje finančně zajistit ze svého rozpočtu podíl
na projekční části akce v rozsahu stavebních objektů, které jsou ve vlastnictví Obce Třebichovice.
Což jsou zejména právě zmiňované chodníky, včetně nájezdů do dvorů či domů a pokud možno, co nejvíce parkovacích míst. Zároveň
bude projekčně řešeno několik kritických míst podél II/118, jako např. prostor před místním pneuservisem, křížení se silnicí na Smečno,
přechod pro chodce u autobusové zastávky u hřbitova, přechod pro chodce u parku, přeložka silnice ve zúžení, kde by se otevřený prostor
s kapličkou měl stát více reprezentativním místem obce. Dále pak se budeme muset zamyslet nad protažením vodovodního řadu do míst,
kde lidé vodu nemají, stejně tak popřemýšlet o možném prodloužení kanalizace za cihelnu. V neposlední řadě ve spolupráci se společností
Skvělý net řešit pokládku optického kabelu, který by v budoucnu všem majitelům nemovitostí, kteří se na něj připojí, zajistil nejen
zhodnocení nemovitosti, ale také kvalitní připojení, které má budoucnost…
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Popis projektu
Předmětem projektu je oprava a sanace barokní kaple v obci Třebichovice - Saky z 18. století, která stojí na východní straně návsi v obci
Třebichovice, části Saky v mírném svahu. Náves je zčásti obklopena zrekonstruovanými barokními stavbami, kde kaple je přirozenou
dominantou a po opravě by měla se zbytkem návsi tvořit ucelený komplex. V roce 1987 byla zapsána do státního seznamu nemovitých
kulturních památek.
Nemovitá kulturní památka – barokní kaple v Sakách je dlouhodobě neudržovaná. Stavba je podmáčená, odpadává omítka a zdivo je vlhké.
Neodborným zásahem v minulosti byl změněn původní profil římsy tak, že neodpovídá původnímu charakteru kaple. Střešní krytina je
poškozená a rozbitá.
Jedná se o drobnou orientovanou stavbu obdélného půdorysu krytou stanovou střechou, ze které vystupuje čtyřboký nástavec zvoničky s
polokruhově klenutými otvory do čtyř stran. Stanová stříška je zakončena dvouramenným křížem. Střešní krytinu tvoří bobrovky. Průčelí se
soklem a římsou mají zaoblená nároží. Boční stěny jsou členěny každá jedním obdélným oknem. Před několika lety byla provedena necitlivá
oprava, která nerespektovala původní podobu kapličky. Rozpadající se stavba na návsi bohužel hyzdí celé své okolí a nebude-li opravena, hrozí
časem její úplné zničení.
Podmínky pro uskutečnění projektu
Získání dotačních prostředků. Projekt má vazbu na cíl 3 - ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Strategického plánu Leader MAS
Přemyslovské střední Čechy.
14. 11. 2012 byla uzavřena Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Obcí Třebichovice a SZIF.
Cíle a přínosy projektu
✓ Kaplička svou existencí podtrhuje význam místa, které bylo osídleno již ve 13. století. Projektem se zamezí devastaci kulturní památky,
dojde k významnému estetickému zkvalitnění prostředí návsi Třebichovice - Saky a zachování kulturního dědictví pro další generace.
✓ Výsledkem projektu bude opravená kulturní památka – barokní kaple v obci Třebichovice - Saky.
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Popis způsobu realizace projektu
✓ Oprava nemovité kulturní památky bude spočívat v provedení nových omítek včetně nátěru, opravě krovu, výměně střešní krytiny, dveří,
instalace mříže a sanaci objektu vše dle Rozhodnutí Odboru výstavby magistrátu města Kladna čj. Výst. 1910/11/411.1/-V/10 ze dne 18. 5.
2011 a za průběžného dohledu a v souladu s odbornými pokyny NPÚ-ÚOPSČ.
✓ Záměrem obce je také kapli nasvítit za pomoci reflektoru zabudovaného do země pro umocnění významu památky. Ten bude napájen z
veřejného osvětlení obce.
ZMĚNA TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
✓ Se souhlasem památkářů byl předložen návrh rozšířit rekonstrukci věžičky, tzn. uvedení věžičky do její původní podoby dle dostupných
historických materiálů, které mají pracovníci NPÚ k dispozici. Jedná se o zhotovení podstatně širší věžičky s prostorovou klenbou a
obloukem s prejzovou krytinou, která odpovídá původní stavbě z 18. století.
✓ Bude třeba vyhotovit projekt a stavební povolení. Toto by mělo být provedeno během zimních měsíců, než dojde k zahájení II. etapy
opravy a sanace kaple.
✓ Ze strany památkářů nebudou vzneseny výhrady. Obec je se zvýšenými náklady srozuměna. Jedná se o navýšení cca 50 000 Kč (vč.
DPH).
✓ Se zhotovitelem bude vyhotoven dodatek ke smlouvě, který by rozšíření díla vyřešil.
✓ Je uvažováno o vysvěcení kaple v souvislosti s její obnovou.
Předpokládaný harmonogram projektu
07/2012
výběr zhotovitele, zahájení projektu
09 - 10/2012
I. etapa sanace
12/2012 – 04/2013 vyhotovení projektu a stavební povolení (změna technického řešení)
05 - 06/2013
II. etapa sanace
31. 07. 2013
ukončení projektu
08/2013
podání žádosti o proplacení dotace
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Popis projektu
Úprava prostranství okolo zděné autobusové zastávky ve středu obce s využitím plochy pro zřízení nového sběrného místa pro
tříděny odpad a parkovacích míst pro osobní vozidla.
Výchozí situace: V obci jsou jen dvě místa určená pro umístění kontejnerů pro tříděný odpad. Pro rozlehlost obce je již delší dobu
řešena otázka zřízení dalšího místa, které by bylo dostupné zejména pro obyvatele části obce směrem na Libušín. Bylo vytipováno
místo u zděné autobusové zastávky, kde se nachází plocha neupravené veřejné zeleně a vyhotoven je náčrt pro revitalizaci plochy,
kde se počítá s novým sběrným místem a několika místy pro parkování. Uprostřed zeleně bude vysazen smrk a instalovány lavičky.
Podmínky pro uskutečnění projektu
Zadání vyhotovení projektové dokumentace včetně veřejného osvětlení , svodu dešťové vody z cesty Na Rovinách, vyřešení
napojení místní komunikace na silnici III. třídy na Smečno.
Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce, popř. čerpání z vhodných dotačních titulů.

Cíle a přínosy projektu
✓ Zlepšení situace sběru tříděného odpadu v obci
a rozšíření míst pro usnadnění přístupu občanů k nim.
✓ Rozšíření parkovacích míst, kterých je v obci velmi málo.
✓ Zkulturnění centra obce, zlepšení vzhledu.
✓ Zvýšení bezpečnosti dopravy při najíždění aut na silnici III.
Předpokládaný harmonogram projektu při splnění podmínek
2017 a dále.

ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ
OKOLO AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Popis projektu
Na silnici III/23642 spojující Třebichovice a Saky v zatáčce před mostkem (u vodárny) zejména v době silných dešťů stéká z polní cesty bahno
a voda, které zůstávají na silnici a tvoří na povrchu vozovky kluznou vrstvu.
Pro odstranění příčin tvoření nánosů bahna a vody je třeba realizovat níže uvedená opatření.
Podmínky pro uskutečnění projektu
Vyčlenit z obecního rozpočtu potřebnou částku.
Zdůvodnění potřeby realizace projektu
Hrozí nebezpečí dopravní nehody v zatáčce před obcí Saky, zejména v zimním období, kdy nános bahna namrzá, se nebezpečí zvyšuje.
Popis způsobu realizace projektu
✓ Vytvořit několik širokých rýh po vrstevnicích na polní cestě, která ústí na silnici. Jedná se o pozemky č. 1615, 1751 a 1746, které jsou ve
vlastnictví obce Třebichovice. Tyto rýhy odvedou vodu směrem k vodárně na pozemky č. 1740 a 1728, také ve vlastnictví obce
Třebichovice. Přebytečnou zeminu lze deponovat na pozemky č. 1740 a 1728, které probíhají rovnoběžně s vodárnou.
✓ Na cestu pod rýhami je třeba navozit kamennou drť na zpevnění polní cesty a zamezení úniku zbývající vody se zeminou na silnici.
✓ Všechna opatření zkoordinovat s vytvořením propustku pod polní cestou a vjezdem do vodárny. Tuto práci na vytvoření propustku
provede SUS Slaný.
Cíle a přínosy projektu
Zvýšení bezpečnosti provozu.

Předpokládaný harmonogram projektu při splnění podmínek
2013 ve spolupráci se SÚS Slaný.

ODSTRANĚNÍ PŘÍČINY NÁNOSU BAHNA
NA SILNICI TŘEBICHOVICE-SAKY

Popis projektu
Předmětem projektu je postupná celková rekonstrukce budovy bývalé hasičské zbrojnice „hasičárny“ stojící u silnice č. 118, která spojuje města
Kladno a Slaný. Budova byla postavena před desítkami let v „Akci Z“.
V současné době slouží jako zázemí pro místní sportovce – fotbalisty. Mají zde šatny, koupele, místnost pro rozhodčí. Do šaten sportovců byl
zaveden městský vodovod. Dále je zde zkušebna – klubovna pro místní ochotníky. V přízemí je garáž pro dopravní prostředky obce, nářadí a
stroje na údržbu obce.
Je třeba opravit komíny, vyměnit střechu (krytina je ze zdravotně závadného eternitového vlnitého plechu), okna, dveře, opravit fasádu, okapy,
oplocení a upravit dvůr a prostranství před budovou do silnice. V klubovně ochotníků je třeba na podlahu položit podlahovou krytinu.
Podmínky pro uskutečnění projektu
Průběžně vyčleňovat z obecního rozpočtu potřebné částky na postupnou rekonstrukci, pro rozsáhlejší opravy využít dotačních prostředků.
Cíle a přínosy projektu
Cílem projektu je oprava velmi zchátralé budovy. Přínosem těchto úprav bude zkvalitnění sportovního a kulturního života v obci.
Popis způsobu realizace projektu
✓ Zahájení terénními úpravami na dvoře objektu, odstranění náletových křovin, výměna vchodových dveří, výmalby, rekonstrukce komínu,
pokládka podlahové krytiny do klubovny ochotníků - HOTOVO ČÁSTEČNĚ
✓ Osazení elektroměru v souvislosti s rekonstrukcí VO - HOTOVO
✓ Úprava veřejného prostranství před objektem – chodník.
✓ Výměna oplocení.
✓ Výměna výplní otvorů - HOTOVO
✓ Výměna střešní krytiny a okapů.
✓ Oprava fasády.
✓ Napojení na veřejný vodovod - HOTOVO
Časový harmonogram projektu
Zahájení v roce 2012, dále podle finančních možností obce.

OPRAVA BÝVALÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE

Popis projektu
Dle rozhodnutí KÚ Středočeského kraje, odboru kultury a památkové péče, ze dne 13. 2. 2012, je vydáno souhlasné stanovisko s přemístěním
kulturní památky – božích muk (rejstř. č. Ústředního seznamu kulturních památek ČR 23113/2/2-4076) na pozemek parc. č. 977/2 v obci
Třebichovice, k.ú. Saky, okres Kladno.
Barokní pískovcová boží muka mají podobu toskánského sloupu na hranolovém soklu. Vrcholová část se nedochovala. Druhotně osazený
železný kříž je znám pouze ze starších fotografií. Na bocích soklu se nachází poškozený nápis pravděpodobně s letopočtem 1694. Stávala
východně za Třebichovicemi u silnice směrem na Saky, nedaleko nezpevněné cesty k usedlosti zvané Paninský Mlýn. V roce 1999 byla
přechodně uložena na soukromém pozemku v Sakách a později na dvoře OÚ, kde se nachází doposud.
Podmínky pro uskutečnění projektu
Získání dotačních prostředků z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (Odděleni
památkové péče odboru výstavby MMK).
V rámci tohoto programu je poskytován příspěvek v min. hodnotě 50 000 Kč s účastí vlastníka min. 10 %. Z programu nelze hradit úpravy
veřejných prostranství, tedy potřebné terénní úpravy spojené s umístěním božích muk.
Cíle a přínosy projektu
Zachování a obnova nemovité kulturní památky značného historického významu.
Popis způsobu realizace projektu
✓ Zaslání žádosti o vydání závazného stanoviska Odděleni památkové péče odboru výstavby MMK
k sestavení, zpevnění a restaurování božích muk.
✓ Příprava veřejného prostranství pro umístění památky (zemní práce, sadové úpravy).
✓ Umístění zrestaurované památky na pozemek v Sakách (náves).
Předpokládaný harmonogram projektu při splnění podmínek
2013.

BOŽÍ MUKA

Pasportizace hřbitovních míst:
Digitální pasportizace hrobových míst, vytvoření digitálního mapového podkladu hřbitova, sběr souvisejících dat v terénu.
Následné provozování zabezpečené webové aplikace určené k vedení evidence hrobových míst, smluv a plateb nájmu s využitím dat získaných
v terénu pasportizací.
Následné provozování tematicky zaměřené webové aplikace za účelem poskytování informací veřejnosti prostřednictvím internetu (interaktivní
zpracování plánu hřbitova).
Zpřístupnění webu přes oficiální webové stránky obce.
Heslem zabezpečené zobrazování informací o úhradě nájmu a platnosti smlouvy nájemcům po internetu.
Podmínky pro uskutečnění projektu
Vyčlenění částky z obecního rozpočtu ve výši cca 23 000 Kč za realizaci pasportizace, následná úhrada cca 2000 Kč za rok za správu aplikace.
O veškeré náklady se Obec Třebichovice dělí s Obcí Hrdlív z důvodů společného užívání hřbitova. Obec Hrdlív vyjádřila souhlas.
Cíle a přínosy projektu
✓ Uvedení stavu hrobových míst do souladu se skutečným stavem;
✓ Snadná evidence hrobových míst;
✓ Snadná kontrola hrazení ceny za hrobová místa;
✓ Vytvoření plánu hřbitova se zpřístupněním i pro širokou veřejnost, zlepšení informovanosti veřejnosti.
Popis způsobu realizace projektu
Zadání vyhotovení pasportizace dodavateli panu Pavlu Vašíčkovi, FO podnikající na základě živnostenského oprávnění, IČ 75336821 dle
nabídky ze dne 6. 10. 2011 s realizací v roce 2013.
Předpokládaný harmonogram projektu při splnění podmínek
2013.

HŘBITOV - PASPORTIZACE

Popis projektu
Osazení hřbitova lavičkami pro návštěvníky (HOTOVO), oprava márnice, WC, oprava oplocení, upravit rozbujelou zeleň (provádí
se průběžně), vyřezat náletové stromy (HOTOVO), odborně prořezat vzrostlé lípy ((provádí se průběžně), protáhnout centrální
zpevněný chodník až na konec hřbitova.
Podmínky pro uskutečnění projektu
Vyčleňovat potřebné částky na realizaci projektu z obecního rozpočtu, popř. využít dotačních prostředků.
Cíle a přínosy projektu
Zkulturnění pietního prostředí.
Popis způsobu realizace projektu
Prostřednictvím pracovníků obecního úřadu provádět opravy, popř. zadávat drobné stavební práce. Prořez vzrostlých stromů
realizovat prostřednictvím odborné firmy.
Předpokládaný harmonogram projektu při splnění podmínek
Průběžně.

HŘBITOV - ZKULTURNĚNÍ

Popis projektu
1. Zřízení nového odběrného místa pro VO v místech u autobusové zastávky v centru obce směrem na Slaný. Oddělení el.
spotřeby do „Hasičárny a kabin“ a oddělení odběru do buňky na hřiště. Osazení nových odběrů elektroměrem - HOTOVO
2. Rekonstrukce stávajících tras nadzemního vedení VO – úprava stávajících větví VO ze 3 na 4 - HOTOVO
3. Výměna stávajícího veřejného osvětlení za osvětlení s menší spotřebou el. energie (LED) včetně výměny venkovního vedení za
vedení kabelové a osazení nových stožárů VO .
Podmínky pro uskutečnění projektu
Ad 3: Vyhotovení projektové dokumentace, získání dotačních prostředků.
Cíle a přínosy projektu
Ad 3: Dojde k výměně zařízení, které je staré a většinou již v dezolátním stavu. Zařízení bude nahrazeno novým, úspornějším a
méně poruchovým, bude i vyhovovat již novým platným normám na osvětlení veřejného prostranství.
Popis způsobu realizace projektu
Ad 3: Protože jde o projekt, který je poměrně finančně náročný a je podmíněn také rekonstrukcí chodníků v obci, bude realizace
tohoto projektu probíhat souběžně s projektem II/118 Třebichovice – průtah. Součástí dokumentace pro provedení stavby bude i
obnova VO v součinnosti s ČEZ.
Předpokládaný harmonogram projektu při splnění podmínek
Ad 3:
po roce 2015

REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO)

Popis projektu
Předmětem projektu je celková rekonstrukce salonku v sídle OÚ Třebichovice. Salonek je společenská místnost, kde se konají zejména veřejná
zasedání zastupitelstva, vítání občánků, besedy, kulturní a společenské akce pod záštitou obce. Prostor by měl postupně získat novou image,
která by dostatečně reprezentovala obec, tedy i každého občana.

Podmínky pro uskutečnění projektu
Průběžně vyčleňovat z obecního rozpočtu potřebné částky na postupnou rekonstrukci, pro rozsáhlejší opravy využít dotačních prostředků.
Zdůvodnění potřeby realizace projektu
Stávající stav salonku je velmi zastaralý:
•
netěsní okna, dochází k úniku tepla, je třeba jejich opravy popř. výměny;
•
stará výmalba, opadávající omítky, nevzhledné obklady okolo stěn, je třeba celkové opravy a výměny;
•
osvětlení a elektrické rozvody vyžadují celkovou rekonstrukci; při reko elektro instalovat reproduktory;
•
poškozená podlaha vyžaduje výměnu;
•
staré poškozené dveře, nedoléhají, je třeba jejich opravy popř. výměny;
•
vybavení (stoly, židle) je velmi zastaralé, je třeba výměny.
Celkově je třeba tento reprezentativní prostor obce uvést do stavu, který by byl skutečně reprezentativní.
Cíle a přínosy projektu
✓ Zlepšení prostředí pro konání kulturních a společenských akcí;
✓ Snížení nákladů na vytápění;
✓ Vytvoření reprezentativního prostoru obce pro užití širokou veřejností.
Popis způsobu realizace projektu
Během roku 2013 připravit plán oprav, zkoordinovat jednotlivé činnosti, zapojit do rekonstrukce také pracovníky obecního úřadu, postupně
vyčleňovat prostředky na reko a realizovat postupně projekt dle finančních možností obce.
Předpokládaný harmonogram projektu při splnění podmínek
Od 2013 průběžně.

REKONSTRUKCE SALONKU

Popis projektu
Předmětem projektu je rekonstrukce kulturního sálu, kde se konají akce pro širokou veřejnost - taneční zábavy, plesy, dětské akce (karneval,
mikulášská) a jiné kulturní a společenské akce včetně divadelních představení pod záštitou obce.
Podmínky pro uskutečnění projektu
Průběžně vyčleňovat z obecního rozpočtu potřebné částky na postupnou rekonstrukci, pro rozsáhlejší opravy využít dotačních prostředků.
Zdůvodnění potřeby realizace projektu
✓ Mobiliář (stoly, židle) je velmi zastaralý, je třeba výměny – výměna provedena v roce 2017;
✓ Netěsní okna, dochází k úniku tepla, je třeba jejich výměny, pop. zmenšení výplní, řešit dle finančních možností obce;
✓ Parketová podlaha vyžaduje rekonstrukci – provedeno broušení a voskování v roce 2016;
✓ Staré poškozené dveře nedoléhají, je třeba jejich výměny;
✓ Je třeba rekonstrukce elektroinstalace. To znamená posílit zásuvkové obvody na 4 a zvýšit počet dvouzásuvek. Předělat již nevyhovující
zářivkové osvětlení na osvětlení podhledové, úsporné. Namontovat profesionální přisvětlení jeviště a jeho ovládání. Namontovat efektové
osvětlení na strop a na stěny sálu. Pro klimatizaci připravit přivedení elektrické energie na místo dle projektu. Pro veškeré elektrické
spotřebiče je třeba montáž nového rozvaděče včetně jeho přívodu z hlavního rozvaděče na místo dle projektové dokumentace;
✓ Pro úsporu na vytápění je třeba provést snížení stropu sálu včetně jeho případné tepelné izolace. Tento prostor nad sníženým stropem
využít k montáži podhledového osvětlení a klimatizace;
✓ Systém vytápění je již po době životnosti, v dezolátním stavu, oprava kotle je nerentabilní – vyřešeno v roce 2017 kompletní výměnou
otopného systému sálu;
✓ Vnitřní zeď sálu je ještě třeba vybavit dodatečnou akustickou izolací pro zlepšení akustiky sálu – vyřešeno v roce 2018 instalací panelů;
✓ Pro zlepšení prostoru pro divadelní představení, je nutné rozšířit stávající jeviště do stran i do části sálu. Jeviště vybavit oponou a přidat do
sálu i pevně namontované reproduktory včetně rozvodů;
✓ Celkově je potřeba tento společenský prostor obce uvést do stavu, který by byl skutečně reprezentativní – byly namontovány nové
garnyže pro záclony a závěsy. Vzhled celého sálu je v roce 2018 po provedených úpravách velmi dobrý, dostačuje pro plnění svého
účelu.

REKONSTRUKCE VELKÉHO SÁLU

1

Cíle a přínosy projektu
✓ Zlepšení prostředí pro konání kulturních a společenských akcí;
✓ Snížení nákladů na vytápění;
Popis způsobu realizace projektu
Realizovat postupně projekt dle finančních možností obce. Využít plně dotační politiky státu.
Předpokládaný harmonogram projektu při splnění podmínek
Od 2017 průběžně.

REKONSTRUKCE VELKÉHO SÁLU

2

Popis projektu
1. Vytvoření více míst s koši na odpadky - HOTOVO
2. Odborná úprava stávajících stromů a zeleně v obci – PROVÁDĚNO PRŮBĚŽNĚ
3. Výsadba nových vhodných druhů stromů včetně nové květinové výzdoby obce – PROVÁDĚNO PRŮBĚŽNĚ
4. Obnova staré úvozové cesty (od č.p. 1 u kapličky až do lesa k zahradě pana Antušáka): vyřezat stávající úvoz od náletu, popř. přikoupit
přilehlé pozemky k rozšíření stávající cesty. Zrealizovat potřebné zemní práce a upravit povrch komunikace pro pěší – PROVÁDĚNO
PRŮBĚŽNĚ.
5. Zrealizovat stezku pro pěší a cyklisty po bývalé železniční trati od hřiště směrem na Saky a ze Sak až na hranici katastru (zatáčka u
drážního domku na Pchery).
6. Navázat na stávající turistické trasy na Vinařické horce s využitím nové cesty, která vznikla při kácení akátů na Horce. Propojit stávající
turistickou trasu Vinařické horce až k Třebichovické olšince, vše včetně značení.
Podmínky pro uskutečnění projektu
Ad 1 – 7: Vyčlenění finančních prostředků z obecního rozpočtu (průběžně) a využití dotačních prostředků, vyhotovení projektů pro realizaci
rozsáhlejších akcí, nákup pozemků pro realizaci záměrů.
Cíle a přínosy projektu
✓ Zlepšení životního prostředí v obci a okolí.
✓ Zvýšení atraktivnosti prostředí v obci.
✓ Umožnění zprůchodnění krajiny soustavou obnovených či nových cest.
✓ Podpora rekreačního využití krajiny širokou veřejností.
✓ Podpora turistického ruchu.
✓ Zvýšení bezpečnosti široké veřejnosti.
Popis způsobu realizace projektu
Ad 1 – 7:
Realizace prostřednictvím odborných firem, pracovníků OÚ a občanů.
Předpokládaný harmonogram projektu při splnění podmínek
Ad 1 – 7:
Od 2013 průběžně.

ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A
ATRAKTIVNOSTI OBCE, ZPRŮCHODNĚNÍ KRAJINY

Popis projektu
Směsný komunální odpad obsahuje přibližně 40 % bioodpadů, které se dají vytřídit a zkompostovat. Kompostování je jediná forma recyklace,
kterou jsou schopni občané svépomocí realizovat v domácích podmínkách a mohou tak s nulovými náklady přeměnit 40 % odpadu, který dnes
končí na skládkách, na kvalitní hnojivo – kompost.
V zemědělství přitom organická hmota chybí, nahrazuje se umělými hnojivy, která se z půdy vyplavují. Zhoršuje se kvalita spodních vod
a vodních nádrží. Špatně vyživované rostliny se musí chránit chemickými postřiky. Degradovaná půda nezadržuje vodu a důsledkem jsou
prudké klimatické změny.
Komunitní kompostování obce
Komunitní kompostování je definováno novelou zákona o odpadech (zák. 314/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se mění zákon
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Ta obsahuje zákonné zmocnění pro obce
k vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém komunitního kompostování (systém sběru a shromažďování rostlinných
zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce) a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.
Proč řešit bioodpady
▪
obsah bioodpadů v skládkovaném TKO musí být v ČR výrazně omezen (o 50 % do roku 2013)
▪
bioodpady jsou na skládkách zdrojem významných plynných a kapalných emisí
▪
bioodpady jsou těžké (obsah vody), při smíchání se zbytkovým odpadem prodražují skládkování
▪
zkrmování zbytků jídel je v rozporu se zákonem č.166/1999 Sb. o veterinární péči (riziko přenosu salmonely)
Podmínky pro uskutečnění projektu
Příprava projektu, osvěta, zájem občanů o kompostování, vyhrazení finančních prostředků na realizaci, dotační tituly.

BIOODPAD – PROBLÉM,
KTERÝ DOKÁŽEME SPOLEČNĚ VYŘEŠIT 1

Cíle a přínosy projektu
✓ Nulové náklady pro občany při likvidaci bioodpadu.
✓ Není třeba řešit systém placeného svozu (biopopelnice).
✓ Snížení objemu odpadu v popelnicích s KO, následná možnost snížení četnosti svozu popelnic, úspora v nákladech, snížení místního
poplatku za svoz KO.
✓ Účastníci získávají zdarma kompost pro svoji potřebu.
✓ Podpora kvality životního prostředí.
Popis způsobu realizace projektu
✓ Najít vhodné místo pro komunitní kompostér nebo komunitní kompostoviště*;
(*místo se sklonem svahu do max 3o, minimální vzdálenost od povrchových vod 50 m, mimo aktivní zónu záplavového území, oplocené,
řízené kompostování)
✓ Příprava projektu;
✓ Osvěta a zjištění zájmu občanů;
✓ Získat finance a koupit komunitní kompostér nebo založit komunitní kompostoviště;
✓ Umístit na kompostér nebo komunitní kompostoviště informaci, co lze do kompostu dávat;
✓ Nákup štěpkovače a dalších pomůcek;
✓ Pověřená osoba dohlíží na čistotu odpadu a kvalitu kompostu.
Předpokládaný harmonogram projektu při splnění podmínek
Od roku 2015 dále.

BIOODPAD – PROBLÉM,
KTERÝ DOKÁŽEME SPOLEČNĚ VYŘEŠIT 2

Popis projektu
V roce 2018 byl zakoupen pozemek v obci Saky, kam byly přemístěny kontejnery pro tříděný odpad.
Je třeba vhodně pozemek upravit , např. osázet keři, aby sběrné místo splynulo s krajinou a nehyzdilo obec.
Podmínky pro uskutečnění projektu
Vyčlenění finančních prostředků z obecního rozpočtu
Cíle a přínosy projektu
✓ Rozšíření počtu kontejnerů na sběrný odpad.
✓ Zkulturnění prostředí.
✓ Zvýšení bezpečnosti proti stávajícímu stavu nevhodně situovaného sběrného místa.
Předpokládaný harmonogram projektu
Od roku 2018 dále..

SBĚRNÉ MÍSTO NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
V OBCI TŘEBICHOVICE-SAKY

Popis projektu
V majetku obce je k 1. 1. 2018 jeden bytový dům s 5 nájemními byty (č.p. 107). Cílem projektu je postupné zhodnocování nemovitosti.
Podmínky pro uskutečnění projektu
Generování prostředků z nájmů + dotační tituly.
Cíle a přínosy projektu
✓ Zhodnocení obecního majetku;
✓ Úspora energie;
✓ Zkvalitnění bydlení.
Popis způsobu realizace projektu
✓ Výměna bytových dveří (HOTOVO);
✓ Výměna výplní oken a vchodových dveří (HOTOVO);
✓ Izolace a oprava fasády;
✓ Oprava popř. výměna střešních kcí;
✓ Případné rozšíření podkroví pro bytové účely;
✓ Rekonstrukce vnitřních rozvodů.

Předpokládaný harmonogram projektu při splnění podmínek
V roce 2017 provést výměnu výplní oken a vchodových dveří – HOTOVO.
Zaměřit se na možnost rozšíření podkroví pro bytové účely v souladu s čerpáním dotací na sociální byty.

UDRŽOVÁNÍ A OBNOVA BYTOVÉHO FONDU

Popis projektu
Nákup 4 kusů autobusových přístřešků (3 ks s bočnicemi, 1 ks bez bočnic) a jejich ukotvení do betonových patek na stávající autobusové
zastávky, jejichž plocha bude současně upravena - pokládka nové čí překlad stávající dlažby, včetně osazení zastávek lavičkami, vývěskami a
odpadkovými koši.

Výchozí situace: V obci je celkem 8 autobusových zastávek, z nichž jsou "vypravovány" pravidelné spoje do okolních obcí a měst. Konkrétně
se jedná o pravidelnou linku č. 9 (ČSAD Kladno) spojující Kladno a Slaný. Tuto linku používají zejména děti, které navštěvují MŠ v Hrdlívě,
Vinařicích, ZŠ ve Vinařicích, Kladně a Slaném a obyvatelé, kteří dojíždějí za prací, zejména do Kladna a Slaného. Další pravidelný spoj
obsluhuje spojení mezi obcí a městem Smečno, kde sídlí spádová ZŠ včetně MŠ (ČSAD Slaný) a v neposlední řadě je to linka č. 45 (ČSAD
Kladno), která zabezpečuje přepravu do obce Libušín, kde je zdravotní středisko (např.: dětský lékař, zubař, atd.) a pošta.
Z celkového počtu 8 zastávek je jedna opatřena starým přístřeškem (železná konstrukce krytá vlnitým plechem) a jedna zastávka má cihlovou
čekárnu. Ostatní zastávky neposkytují cestujícím žádnou ochranu proti nepřízni počasí, ani místo k sezení či k odložení tašek. 6 zastávek je v
centru obce, 2 zastávky jsou u hřbitova, kde nastupují a vystupují lidé z části obce zvané Studánky.
Zdůvodnění potřeby realizace projektu: Autobusové zastávky stojí při hlavní silnici II. třídy č. 118, která je značně frekventovaná, neboť po
ní projíždějí vysokotonážní vozidla, která si tudy zkracují cestu z nedaleké R7 a znepříjemňují tak život místních obyvatel. Na naše letité snahy
o omezení dopravy jsme nikdy neobdrželi uspokojivou odpověď. V obci praskají domy, průjezd kamionů způsobuje otřesy interiérů domů.
Zejména naše děti jsou nuceny čekat na otevřených autobusových zastávkách, kolem kterých projíždějí v těsné blízkosti kamiony, náklaďáky,...
Proto má obec snahu zpříjemnit a zcivilizovat občanům cestování, chránit je před nepřízní počasí a zajistit zejména pro ty nejmenší bezpečný
úkryt při čekání na "školní" autobus.

Podmínky pro uskutečnění projektu
Získání dotačních prostředků, např. z fondů hejtmana Středočeského kraje, MAS Přemyslovci,…

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY TŘEBICHOVICE 1

Cíle a přínosy projektu
Cílem projektu je zkulturnění cestování pro velké množství občanů obce, kteří denně cestují za školními povinnostmi či za prací. Projekt je
určen pro všechny cílové skupiny, neboť autobusovou přepravu do okolních obcí a měst používají občané od předškolního do seniorského věku.
V obci není předškolní ani školní zařízení, nemáme zdravotní středisko, poštu … Veškeré základní služby jsou poskytovány mimo katastr obce
o přepravě lidí za prací do okolních měst nemluvě. Kdo nevlastní auto, nemá jinou možnost dopravy - není zde železnice.
Popis způsobu realizace projektu
Realizace projektu by měla probíhat během letních prázdnin, kdy je vytížení zastávek nejmenší. Není to ovšem podmínkou, neboť instalace
přístřešku je otázkou několika málo dní.
V rámci přípravy povrchů počítáme s nasazením stroje JCB a úpravou těsně přilehlých prostranství tam, kde není dostatečný prostor na instalaci
přístřešku s odkopem o odvozem vytěžené zeminy a její další využití při úpravách veřejných prostranství v obci.
Úprava ploch zastávek obnáší snesení stávající dlažby, potřebné ruční výkopy, následuje montáž dovezených konstrukcí a jejich osazení do
připravených betonových patek dle návodu výrobce. Montáž zabezpečuje vždy výrobce, který nejprve přístřešek usadí a zavětrá. Po vytvrdnutí
následuje osazení skel a střech, montáž vývěsek a košů, pokládka dlažby a sadové úpravy.
Protože se jedná o starší dlažbu, místy popraskanou, počítáme v projektu s částečným nákupem dlažby nové a nákupem obrubníků.
Jedná se o prostranství, která již léta slouží svému účelu. Celkem 4 zastávky v centru obce budou opatřeny novými přístřešky s tím, že stará
železná konstrukce s vlnitým plechem zmizí z centra obce.

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY TŘEBICHOVICE 2

Výchozí situace:
Řešená je lokalita s parcelním číslem č. 334/13, majetek obce Třebichovice. V parku se nachází 19 ks stávajících stromů – z nichž 16 ks jsou břízy bělokoré
(Betula pendula) a 3 ks lip srdčitých (Tilia cordata). 19 ks bříz, sobě si konkurujících, bylo již odstraněno. Park byl lemován zestárlým křovinatým porostem
pámelníku bílého (Symphoricarpos albus). Bylinné patro je tvořeno pouze neuceleným a trsnatým travním porostem, jež je několikrát do roka udržován sečí.
Park je umístěn u pozemní komunikace II/118 a pro pěší je spojnicí vedoucí k významným přírodním památkám: Vinařické horce a Třebichovické olšince.
Cíle a přínosy projektu
Hlavním účelem projektu je docílení praktického a esteticky působivého ztvárnění parku s reprezentativním efektem a s minimalizováním nároků na následnou
péči v dalších letech po výsadbě.
Park se stane vhodným místem k relaxaci a odpočinku jak místních obyvatel, tak i procházejících turistů, studentů a školáků, směřujících obvykle směrem
k významným přírodním památkám Třebichovická olšinka a Vinařická horka či k hřišti.
Revitalizace parku napomůže ke zlepšení průchodnosti krajiny, neboť park se stane startovacím místem, které logicky naváže na pěší turistické trasy v okolní
krajině, dovede návštěvníky do z jara velmi často navštěvované přírodní památky Třebichovická olšinka, kde se nachází chráněné druhy rostlin a živočichů, což
bude uvedeno na naučné tabuli.
Neboť park bude osazen především přirozenými rostlinami včetně bylinek a rostlin podporujících hnízdění ptactva a návštěvnost včel, je dalším výsledem
pomoc přírodě a i člověku samotnému. Naučné cedulky u bylinek jsou dalším přínosem projektu.
Popis způsobu realizace projektu
V rámci revitalizace budou uvnitř parku vybudovány chodníky a odpočinkové zóny s povrchem ze štěrkopísku, ohraničené chodníkovým obrubníkem. Podél
východní hranice pozemku (společné s pozemkem 851/12) bude vybudován dlážděný chodník o šířce 1,5 m, který bude navazovat na chodníky podél
komunikace.
Odpočinková zóna bude opatřena světlem a doplněna parkovým mobiliářem – lavičky, koše, stojan na kolo, naučnou cedulí.
Ostatní plochy budou osázeny keři, stromy a květinami, převážně domácí druhy rostlin, byliny doplněny popiskami (naučný charakter). Keřovou kostru parku
tvoří ptačí zob obecný, který umožňuje hnízdění ptactva a poskytující mu potravu. Kladen je důraz na přirozenost – přírodně krajinářský ráz.

REVITALIZACE PARKU TŘEBICHOVICE 1

REVITALIZACE PARKU TŘEBICHOVICE 2

REVITALIZACE PARKU TŘEBICHOVICE 3

Cíle a přínosy projektu
✓ obnova polních cest
✓ zprůchodnění krajiny
✓ protipovodňová ochrana obce
✓ protierozní opatření
V místech zaorané polní cesty (pozemky p. č. 1674, 1673) vedoucí z obce Třebichovice-Saky do obce Pchery obnovit původní cestu, která v
podobě úvozu ochraňovala obec před vodou, která při velkých deštích stéká z polí do centra obce a ohrožuje zdraví a majetky osob.
Voda odplavuje ornici z polí a způsobuje zanesení obecní dešťové kanalizace.
Příprava projektu s cílem řešit výše uvedené s důrazem na protipovodňovou ochranu obce, obnovit přirozené trasy, kudy byla v minulosti
voda svedena, aniž by ohrožovala obyvatele obce.
Stav k termínu aktualizace:
Je zpracováván projekt s názvem:
PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ OBCE TŘEBICHOVICE – SAKY
Byla podána žádost o dotaci na MŽP.

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_074/0007046
MŽP schválilo dotaci na realizaci opatření podle naší žádosti
o podporu v 06/2018. Nyní je třeba doložit kompletní podklady
dle přílohy č. 2 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory
v OPŽP 2014 – 2020.
Jedná se o dokumenty spojené s výběrem dodavatele
pro provedení stavby. Bude třeba rozhodnout o způsobu
dofinancování akce.
Předpoklad 4.Q 2018. Realizace projektu 2019 – 2020.
.

ZE SAK DO PCHER

Cíle a přínosy projektu
✓ Naplnění vize rodičů a dětí o novém uspořádání malého dětského hřiště
✓ Uspokojení potřeb nejmenších občanů obce
✓ Podpora zdravého a bezpečného trávení volného času našich nejmenších
Obsahem projektu je:
➢ nákupu nových herních prvků 7 kusů (domeček, kolotoč, prolézačka šapitó, branka fotbalová, basketbalový koš, stůl na pingpong) a jejich
montáž vč. betonáže – kotvení prvků a revizní kontroly
➢ přesunu některých stávajících prvků 6 kusů (lavička, jezevčík kladina, houpadlo pružinové, dvojhoupačka)
➢ likvidaci starých ploch
➢ likvidaci porostu
➢ vytvoření dopadových ploch pod nové herní prvky
➢ vytvoření podkladu pro pingpongový stůl
➢ demontáž, dodávku a montáž nového oplocení

REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ ZA OÚ

Cíle a přínosy projektu
✓ Naplnění vize rodičů a dětí o zřízení nového dětského hřiště pro větší děti
✓ Uspokojení potřeb dospívající mládeže
✓ Podpora zdravého a bezpečného trávení volného času mládeže
✓ Prevence kriminality, podpora soudržnosti a formování sociálních vazeb
KDE? Umístění nového hřiště na pozemek pč. 334/5 za parkem.
CO? Hřiště pro neorganizované volnočasové aktivity s herními prvky pro fyzické aktivity teenagerů.
Měly by se zde instalovat herní prvky s odpovídajícím povrchem a mobiliářem typu lanová pyramida, kopací a lezecká stěna, freeruningové
prvky, lanovka, lavičky pro mládež, apod.

ZŘÍZENÍ NOVÉHO HŘIŠTĚ PRO VĚTŠÍ DĚTI

Cíle a přínosy projektu
✓ Vytvořit rovnou travnatou plochu s příjemným a působivým okolím,
které bude využíváno veřejností jako odpočinková
a relaxační zóna k odpočinku a hrám, případně jako přírodní divadlo
✓ Zkvalitnění krajiny
✓ Zamezení tvoření další skládky

.
Oválný pozemek o výměře cca 18 x 45 m nacházející se na pozemku p.č. 467/14 (lesní pozemek) byl v minulosti zatížen tzv. černou skládkou.
Ta byla v průběhu druhé poloviny roku 2015 odstraněna na náklady obce Třebichovice, prostranství bylo zavezeno a srovnáno pomocí jílovité
zeminy z okolí.
Zmíněný pozemek je veřejně přístupný, v budoucnosti bude využíván místními obyvateli jako místo pro pasivní odpočinek, popř. jako přírodní
jeviště, divadlo…
Základní rovná plocha pozemku bude opatřena z důvodu nekvalitního podloží cca 5cm vrstvou kvalitního trávníkového substrátu a oseta
travním semenem. Svažité části dotčeného pozemku převážně na jeho okrajích, na hranici s veřejnou komunikací, budou osázeny pro zpevnění
okrajových částí, k zamezení sesouvání a splavování zeminy na komunikaci a pro snadnou údržbu.

REKULTIVACE BÝVALÉ
SKLÁDKY POD HÁJENKOU
Vytvoření místa pasívního odpočinku

Popis projektu
Oprava a rekonstrukce stávajících můstků ve vlastnictví obce Třebichovice přes Svinařovský a Knovízský potok.
Pro vyšší bezpečnost chodců a automobilové dopravy je třeba opravit stávající můstky.
Jedná se o můstek přes Svinařovský potok na pozemku parcelní číslo 1046 (směr od svinařovské polní cesty na Rovina).
Jedná se o lávku, která přechází Knovízský potok na hřiště.
Jedná se o můstek přes Knovízský potok na cestě od parčíku k Vinařické hoře.
Podmínky pro uskutečnění projektu
Vytvoření studie pro opravu a rekonstrukci stávajících můstků přes Svinařovský a Knovízský potok.
Cíle a přínosy projektu
Po opravě můstků a rekonstrukci lávky se zvýší bezpečnost pro chodce i automobily.
Popis způsobu realizace projektu
Oba můstky je třeba vybavit chybějícím zábradlím a opravou vozovky včetně jejím rozšířením.
Lávku je třeba celou zrekonstruovat včetně výměn nosníků a zábradlí.
Dle finančních možností postupně opravovat a rekonstruovat tyto objekty.

MŮSTKY A LÁVKY
rekonstrukce

Popis projektu
Stavba nového multifunkčního hřiště pro kolektivní sporty s předpokladem celoročního využití, na nohejbal, volejbal, tenis,
badminton atd. s využitím ledové plochy v zimě. Hřiště bude využíváno celoročně ke sportovnímu využití občany obce
Třebichovice.
Podmínky pro uskutečnění projektu
Provedení studie, umístění hřiště za západní branku fotbalového hřiště.
Cíle a přínosy projektu
✓ Naplnění vize občanů, především mládeže o zřízení nového multifunkčního hřiště
✓ Uspokojení potřeb dospívající mládeže
✓ Podpora zdravého a bezpečného trávení volného času mládeže
✓ Prevence kriminality, podpora soudržnosti a formování sociálních vazeb
Popis způsobu realizace projektu
Projekt bude mít více etap dle finančních možností obce.
Nejdříve se provedou zemní práce, poté se nasype několik vrstev recyklátu, osadí se obrubníky a vytvoří finální propustná hrací
plocha. Dle potřeby je třeba dodat a uložit odvodňovací trubky.
Následně se plocha opatří sloupky pro hrací síť a pro koše na volejbal.
V další etapě bude třeba plochu opatřit osvětlením, lavičkami, čerpadlem včetně domečku pro vodu na ledovou plochu.
Na závěr vytvořit profesionální hrací plochu a oplocení.

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
pro míčové hry

Popis projektu
Stavba nových chodníků v obci Třebichovice.
Podmínky pro uskutečnění projektu
Vyhotovení projektů, získání dotačních prostředků, získání pozemků od Středočeského kraje.

Cíle a přínosy projektu
Pro vyšší bezpečnost chodců v lokalitách výstavby nových i stávajících rodinných domů je třeba provést položení nových
chodníků. Stávající lokality jsou bez chodníků a chodci se pohybují po frekventované silnici II. třídy č. 118
Popis způsobu realizace projektu
Projekt bude mít více částí:
Chodník ke hřbitovu
Od vyústění místní komunikace z lokality zvané „Studánky“ na silnici II. třídy č. 118 ke hřbitovu o délce cca 80 m.
Chodník směr Hrdlív
Od č.p. 153 k č.p. 197 (za značku „konec“ obce Třebichovice směr Hrdlív)
Chodník podél cihelny
Od č.p. 106 k č.p. 99 (odbočka na Vinařice) o délce cca 214 m.
Chodník podél nádraží
Od č.p. 99 k č.p. 43 (konec obce Vinařice nádraží) o délce cca 300 m.
Protože jde o poměrně finančně náročný projekt, bude většina provedena v rámci projektu "II/118 Třebichovice - průtah" a je
závislý na získání dotačních prostředků.
\

CHODNÍKY
výstavba

Popis projektu
Zřízení tůně/tůní v areálu bývalé úpravny vody v Sakách, na pozemku p.č. 397 v k.ú. Saky, o výměře 6929 m2, druh pozemku vodní plocha také
pro rekreační účely občanů.
Byla provedena změna územního plánu tak, aby bylo možné zde vodní plochu zřídit.
Byl proveden zkušební výkop pro zhodnocení vhodnosti místa na vybudování tůně. Nejvrchnější vrstvu tvoří propustná zeminy, pod ní je vrstva
navážky, na dně pak vidíme kumulující se vodu. Hlavním zdrojem vody je hlubinný vrt (50 m), který zde byl historicky zřízen a jeho mocnost
je stále velká a pravděpodobně bude reálné tímto zdrojem naplnit plánovanou tůni.
Podmínky pro uskutečnění projektu
Vyhotovení projektů, získání dotačních prostředků.
Cíle a přínosy projektu
Zachycení vody v krajině.
Budování nových tůní je jeden z nejefektivnějších jednorázových nástrojů pro podporu biologické rozmanitosti.
Jedná se o relativně jednoduché a levné opatření vedoucí ke vzniku hodnotných biotopů, přičemž odezva je
často velmi rychlá a výsledky se dostavují prakticky okamžitě. Největším přínosem jsou tůně
pro obojživelníky a hmyz.
Popis způsobu realizace projektu
Zařadit náklady do rozpočtu 2019
Geodetické zaměření celého areálu (předpoklad 2019)
Zadání poptávky na vyhotovení projektu (předpoklad 2019)
Podání žádosti o dotaci z OPŽP na výstavbu tůní
Výběr zhotovitele
Realizace (předpoklad 2019-2020)
\

VODNÍ PLOCHA SAKY
Tůně, které do krajiny vrací život

Popis projektu
Zřízení odpočinkového místa na pozemku p.č. 1740, zeleň, ostatní plocha, k.ú. Saky.
Osazení místa pod lipami dřevěným křížem s kováním v souladu s historickou zprávou dochovanou v Pamětní knize obce Saky, strana 6,
zapsanou kronikářem panem Bartikem.
Historické pozadí
„Podle záznamů byl postaven dřevěný kříž pod lipami r. 1885, který stál i s prací koláři 16 zl. Lípy u kříže přišli k vysazení s těchto důvodů.
Dřívější léta chodilo procesí na svátek svaté Anny na pouť na Smečno. Zde byl pěkný plac prorostlý trávníkem, který jest až do dnešní doby
zachován. Procesí, které tudy ze Pcher šlo tam i zpět, vždycky na tom místě odpočívalo, poněvač byl obyčejně teplý den, kdy začínají žně ke
konci července. Tu pan farář ze Pcher, který doprovázel poutníky řekl: dám sem vsadit 4 lípy, aby zde byl chládek r. 1858. A děti rodiny
Frkalovi tenkrát bydlící v osadě Saky je celé léto zalévaly, v roce 1859.“ Bartik Václav, kronikář
Cíle a přínosy projektu
Obnovení odpočinkového místa našich předků.
Popis způsobu realizace projektu
Do projektu jsou zapojeni místní řemeslníci,
kteří dubový kříž vyrobí a ozdobí kováním.
Pracovníci obce pak kříž umístí na předem vytipované místo pod lípy.
Bude instalována cedule s popisem historických souvislostí
a vhodné posezení.
Realizace v roce 2019 z obecních prostředků.

\

POUTNÍ MÍSTO – KŘÍŽ POD LIPAMI
Zřízení odpočinkového místa

Popis projektu
Úprava prostranství v okolí obecního úřadu:
•
Otevření oplocené zahrady pro veřejnost.
•
Umístění vhodného mobiliáře (lavičky, koše, úřední deska, info cedule, stojan na kola, …).
•
Výměna pomníku za pamětní desku.
•
Lípy podél silnice zabezpečit vhodnou palisádou.
•
Výměna povrchů před budovou.
•
Zřízení parkovacího prostoru před vchodem.
•
Případné zřízení sezení před budovou.
•
Výměna povrchu na parkovišti za OÚ za propustný.
•
Oprava kanalizační přípojky k budově OÚ.
•
Vytvoření vhodného prostoru pro kontejnery na tříděný odpad.
•
Prověřit využití stávajících šachet pro jímání vody a její následné využití.
•
Instalace zpomalovacích prvků na komunikaci.
Podmínky pro uskutečnění projektu
Vyhotovení studie nebo projektové dokumentace, získání dotačních prostředků.
Cíle a přínosy projektu
Zkulturnění prostředí, vznik reprezentativního prostranství,
ochlazení klimatu v důsledku propustnosti povrchů, snížení produkce CO2, voda bude zasakovat
do půdy a doplňovat podzemní vody.
Využití nových ploch občany. Zhodnocení majetku. Využití dešťové vody.

Popis způsobu realizace projektu
Zaměření pozemku, vyhotovení studie nebo projektové dokumentace, následné čerpání dotačních prostředků z vhodného dotačního titulu,
zejména ze Středočeského kraje, popř. přes MAS Přemyslovské střední Čechy, dešťovka, apod.
Realizace od 2019 dále.

ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ
v okolí obecního úřadu

Popis projektu
Pozemek st. p. č. 151 bude rozdělen dřevěným plotem s brankou, ke které povede zpevněná plocha.
Domek, který zůstal po demolici chlívků, bude opraven a sloužit bude i nadále nájemcům např. jako
kolárna. Před ním by měl vzniknout prostor pro sezení, se zpevněnou plochou a výhledově i se
zastřešením. Úpravou bude vybudován i přístřešek pro popelnice.
Ve druhé části pozemku vzniknou parkovací stání pro nájemníky a jejich návštěvy.
Prostor bude oplocen.
Instalace venkovního komínu pro napojení výparníků z kotlů.
Podmínky pro uskutečnění projektu
Prověření možností úpravy části pozemku nad uloženou cisternou. Uvažovat o možnosti jejího
využití jako nádrže na dešťovou vodu.
Finanční zdroje na obnovu generovat z nájemného.
Případné náklady na likvidaci nádrže hradit z obecních prostředků.

Cíle a přínosy projektu
Zkulturnění prostředí, zlepšení podmínek pro nájemníky, zhodnocení majetku, vytvoření
parkovacích míst.
Popis způsobu realizace projektu
Zemní práce při úpravě pozemku.
Zaměření plotu a zadání výroby dřevěného plotu v souladu se stávajícím vjezdem a vchodem.
Zpevněné plochy.
Zednické a pokrývačské práce na úpravě domku.
Sadové úpravy.
Kominické práce.
Po prověření možností ohledně manipulace s uloženou cisternou, zřízení parkovacích stání na části
pozemku.
Realizace 2019 a dále.

ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ
u obecní vily

► Obnova dešťové kanalizace
Při opravě místní komunikace za OÚ (okolo bytovek) došlo v roce 2018 k opravě dešťové kanalizace a k napojení svodů z RD.

► Nová parkovací místa
Při opravě místní komunikace za OÚ (okolo bytovek) došlo v roce 2018 ke zřízení několika odstavných míst pro automobily..

► Oprava místních komunikací (MK)
V roce 2018 došlo k opravě místní komunikace za OÚ (okolo bytovek).
K dalším opravám bude docházet průběžně dle finančních možností obce vždy za využití dotačního titulu MMR na opravy MK.

► Revitalizace návsi u kapličky v obci Třebichovice-Saky
► Obnova polních cest a vytvoření cyklostezky
Z obce Třebichovice do obce Třebichovice-Saky po bývalém drážním tělese 1635 a napojení na stávající cestu 1253, 1252.

► Třebichovická olšinka
Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, která vykonává státní správu na území chráněných krajinných oblastí,
zajistit lepší označení a ochranu této přírodní památky.

OSTATNÍ PROJEKTY

Obec má platný územní plán z roku 2008, který je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“).
Stávající rozvojové zóny jsou v územním plánu zakresleny do západní části obce. Jedná se o lokalitu Rovina a plochu
navazující na zastavěné území směrem na Smečno. Obě tyto plochy nevykazují po celou dobu platnosti ÚP žádnou
snahu o realizaci staveb zde, nebylo vydáno ani územní rozhodnutí. Obě tyto plochy tím, že zde neprobíhají žádné
snahy o výstavbu, v podstatě brzdí rozvoj obce, neboť dokud nebudou zastavěny, nelze vymezovat plochy jiné, nelze
vyjít vstříc zájemcům o výstavbu. Pro obec to znamená značnou stagnaci, co se počtu obyvatel a jejího růstu týče.
Bylo provedeno celkem 5 změn územního plánu.
Ve volebním období 2018 – 2022 by se mělo rozhodovat o další změně, jejímž cílem bude vyhodnocení naplňování
územního plánu a případné rozhodnutí o přesunech rozvojových ploch.

2. Vyvážený rozvoj sídla (Územně plánovací dokumentace) 1

2. Vyvážený rozvoj sídla (Územně plánovací dokumentace) 2

3.1) Propagace obecních symbolů
Obec by ráda na základě obecného konsensu nechala zhotovit obecní symboly – obecní znak a vlajku. Jsme jednou z mála obcí,
která postrádá tyto symboly jako základu vnitřní hrdosti. - HOTOVO
3.2) Podpora spolků a sdružení
Cestu podpory společenského života obce vidíme zejména prostřednictvím podpory činnosti spolků a sdružení. SK Třebichovice,
z.s., ochotnický spolek TŘEBIVADLO, který se v 12/2016 stal součástí SK a motorkáři (členství od 2017) zpestřují pravidelně
život v obci svou činností a akcemi. Obec poskytuje dotace z rozpočtu na základě předložené žádosti a následně uzavřené
veřejnoprávní smlouvy. Obec vítá jakoukoliv aktivitu občanů a je připravena ji podporovat jak spolu organizačně, tak finančně.
3.3) Udržení a rozšíření kulturně - společenského či sportovního vyžití
V příštích letech si klademe za cíl udržet a rozšířit nabídku kulturně - společenského či sportovního vyžití v obci. V současnosti již
zavedené akce jako vítání občánků, posezení pro seniory, obecní ples, rozsvícení adventního stromu, zábavy, motorkářské akce,
akce pro děti – dětské dny, mikulášská a další akce nadále pořádat či na nich spolupracovat a vylepšovat je.
Vzhledem k demografické struktuře obyvatel je prioritní podpora zejména volnočasovým aktivitám pro děti a seniory.
Obec podporuje i aktivity na obnovení historických tradic (např. masopust či máje).
3.4) Informovanost občanů
Obec bude nadále postupně zkvalitňovat informovanost občanů formou obecního zpravodaje Třebichovický měsíčník
i uveřejňováním důležitých a zajímavých informací na internetových stránkách obce.
Pro kvalitní poskytování informací veřejnosti byl proveden upgrade webových stránek obce.
V obci je zaveden ZDARMA SMS systém zpráv pro zaregistrované občany.
3.5) Péče o seniory
Pravidelně se naši senioři scházejí na sezeních v sídle OÚ. Obec hodlá tato setkání podporovat a dle zájmu účastníků je obohacovat
o akce, o které bude zájem – přednášky, výlety, návštěvy odpoledních divadelních představení, atd….
700 let
V roce 2024 oslaví Třebichovice 700 let od první písemné zmínky. Na oslavy výročí se budeme připravovat v průběhu
volebního období 2018-2022. Bude sestaven tým, jehož úkolem bude ve spolupráci s občanstvem připravit program oslav.

3. Kultura, sport a společenský život obce, práce s veřejností

4.1) Správa obce
Hlavní strategií při správě obce je důraz na úsporné hospodaření a zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů.
Zastupitelstvo je sedmičlenné, neuvolněná starostka, neuvolněný místostarosta, zřízeny finanční a kontrolní výbor a komise volnočasových aktivit, kulturněsociální, stavebně bytová. Pro volební období 2018 – 2022 je stanoveno devítičlenné zastupitelstvo.
Administrativu zajišťuje jedna účetní na plný úvazek, od 2018 na dohodu (4 hod/denně) další pracovnice.
Údržba obce je prováděna 3 pracovníky, zaměstnanci OÚ.
4.2) Provozní činnosti
Díky realizaci infrastrukturních projektů v posledních letech se obec stala vlastníkem kanalizace a ČOV.
Kanalizaci provozuje Svazek obcí TSH s cílem udržení co nejnižší ceny stočného, které je dotováno z obecních rozpočtů členských obcí.
Celkově obec sleduje strategii provozu kanalizace a ČOV s cílem udržitelné ceny a vytvoření pracovních míst pro místní obyvatele.
Vzhledem k tomu, že se legislativní rámec zákonů vztahujících se k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu během posledních let posunul mimo
námi nastavená pravidla, je třeba, aby se v dalším volebním období nastavil systém tak, abychom se do rámce vešli. Konkrétně to znamená především
přestat dotovat stočné a začít generovat prostředky na obnovu vodárenského majetku, jak nám to jako vlastníkům kanalizace a ČOV ukládá zákon!
4.3) Provoz systému odpadového hospodářství
Zaveden je systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem dle OZV č. 1/2015
aktualizované OZV č. 2/2015
Stanoviště tříděného odpadu a v pravidelných intervalech přistavované mobilní sběrny, umožňují třídit všechny složky komunálního odpadu - biologické
odpady, papír, plasty včetně PET lahví, sklo, kovy, oděvy a obuv, nebezpečné odpady, objemný odpad. Občané mohou zdarma využívat k odkládání
komunálního odpadu sběrné místo (dvůr OÚ).
V rámci projektu kompostárny se počítá se zajištěním likvidace bioodpadu v obci.
Cílem provozu odpadového hospodářství je efektivita jeho provozu, snížení frekvence svozu směsného komunálního odpadu.
4.4) Péče o obecní lesy
Obec vlastní 126.306 m2 lesa, ve kterém hospodaří dle lesních hospodářských osnov, obnovovaných jednou za 10 let. Na odbornou stránku hospodaření v lesích
dohlíží odborný lesní hospodář – pan Stanislav Ježek, tel.: 724 524 459, osoba pověřená dle zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů
k výkonu činnosti odborného lesního hospodáře v k.ú. Třebichovice, Saky.
Strategie péče o obecní lesy spočívá zejména v jejich maximální ochraně před nepříznivými vlivy zejména lidské činnosti, v přirozené obnově lesních porostů
tak, aby lesy zůstaly pro občany především rekreační zónou.

4. Správa obce, provozní činnosti

5.1) Svazek obcí TSH
Obec Třebichovice je zakládajícím členem Svazku obcí TSH (Třebichovice, Svinařov, Hrdlív), který obce založily za
účelem provozování kanalizace a ČOV.
Sídlo svazku je v sídle OÚ Třebichovice a zajišťuje od 1. 2. 2012 provoz kanalizace a ČOV včetně výběru stočného od
občanů.
5.2) MAS Přemyslovské střední Čechy
Obec úzce spolupracuje s MAS Přemyslovské střední Čechy se sídlem ve Slaném, odkud čerpá také dotační prostředky
na své projekty.
5.3) Honební společenstvo Vinařice
Obec je členem honebního společenstva a podporuje jeho aktivity, např. pořádáním mysliveckých plesů, pořádáním
akcí pro děti, informuje o dění v oblasti na stránkách zpravodaje.
5.4) Akce k zapojení obce do dění v regionu
Aktivní spolupráce s okolními obcemi, hledání společných projektů a aktivit, spolupráce se svazem turistů a napojení se
na stávající turistické trasy na Vinařské horce.

5. Zapojení v regionu (spolupráce, partnerství)

obrazová část

Dobová pohlednice; vlevo nahoře obchodní dům rodiny Steinových, kde se svého času nacházela i ruční benzinová pumpa;
vpravo nahoře pohled na pekařství pana Stehna od Slaného.

Pozdrav ze Střebichovic

Historická náves v obci Třebichovice
V pozadí dům čp. 4 s hostincem pana Josefa Gruncla, který musel ustoupit nové prodejně potravin. Jeho demolice začala 28. ledna 1980.

Historická náves v současnosti
V pozadí prodejna potravin vybudovaná v akci Z v 80. letech 20. století místními občany. Dnes Jednota COOP.

historická náves

Během 2. světové války sloužila
cihelna Němcům jako skladiště
zbraní. V jednotlivých komorách
cihelny byly uskladněny pro
případ použití například
pancéřové pěstě, granáty, miny,
letecké bomby a drobné střelivo
pro pušky a kulomety. Když
začalo Pražské povstání,
podařilo se místním odbojářům
zajmout německou hlídku, která
sklad zbraní hlídala a velkou
část zbraní a munici vypravila
vlakem na pomoc bojující Praze,
která rozhlasem volala o pomoc.

Pohled z Vinařické horky

Schmidtova kruhová cihelna

Cihelna dnes

Budova základní školy
Základní kámen byl položen 17. května 1905.
Dne 24. srpna 1905 byla budova „zkolaudována“
►
Dnes má v této budově sídlo obecní úřad
►▼
K budově školy byla v 70. letech 20. století
přistavena restaurace
▼

základní škola, obecní úřad, restaurace

Osada Saky
Náves s barokní kaplí
z 18. století
a zrestaurovanou
hospodářskou usedlostí

osada Saky, 2012

Osada Saky 2015
barokní kaple
z 18. století
rekonstrukce 2012/13
Rejstříkové číslo
památky:
35942/2-4080

boží muka
ze 17. století
vztyčena v roce 2014
Rejstříkové číslo
památky:
23113/2-4076
Obci byl poskytnut na
obnovu božích muk
finanční příspěvek od
Ministerstva kultury ve
výši 98 000 Kč

osada Saky, 2015

Hřbitov

Přírodní památka Třebichovická olšinka

různé

Čistírna odpadních vod pro obce Třebichovice, Svinařov, Hrdlív s kapacitou 2100 EO

Stavba autobusových přístřešků včetně doplňků, instalace a úpravy
povrchů ve výši 451 596 Kč byla ukončena v roce 2014.
Na akci byla poskytnuta dotace od Státního zemědělského intervenčního
fondu ve výši 335 898 Kč, z toho evropské zdroje 268 718 Kč
a 67 180 Kč národní zdroje.

Autobusové zastávky

Rekonstrukce dětského hřiště za OÚ byla završena na jaře roku 2016.
Odstraněny byly staré stromy, nevyhovující plochy, doplněny byly
nové herní prvky a hřiště bylo následně nově oploceno.
K dispozici je venkovní pingpongový stůl i pro dospělé.

Rekonstrukce dětského hřiště za OÚ

V roce 2016 bylo zřízeno nové dětské hřiště pro
neorganizované volnočasové aktivity
s herními prvky pro fyzické aktivity teenagerů.

Zřízení nového hřiště pro větší děti

V roce 2016 byl realizován
projekt revitalizace parku
s finančním přispěním
Středočeského kraje.
.

Revitalizace parku

V roce 2016 bylo zřízeno místo
pasívního odpočinku na místě bývalé
skládky.
Finančně přispěl na akci SZIF částkou
49, 3 tis. Kč.
.

Rekultivace bývalé
skládky pod hájenkou
Místo pasívního odpočinku

děkujeme za pozornost

mj 2019

