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PŘEDMLUVA
Strategický plán města Veltrusy 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 města Veltrusy vznikal v součinnosti zastupitelů obce a zpracovatelů,
Přemyslovské střední Čechy o.p.s., do jehož územní působnosti město Veltrusy 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 podzim roku 2015, kdy byl
strategický plán obce zpracován.
V textu bylo využito fotografií a dalších obrazových a mapových podkladů z internetových
stránek úřadu obce, z vlastních zdrojů a ostatních internetových zdrojů.

Veltrusy, pohled na širší centrum a okolní krajinu
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1. ÚVOD
Město Veltrusy se nachází na pravém břehu Vltavy, v sousedství města Kralupy nad Vltavou.
Obec má rozlohu 801 hektarů a žije v ní v současnosti zhruba 2000 obyvatel. Veltrusy jsou
typické svým rezidenčním charakterem, výrazně tedy převládá zástavba rodinných domů.
Typickým rysem posledních let je růst moderní, nové výstavby resp. prolínání se zástavbou
původní, která je venkovského typu se stářím desítek let. Zásadními specifiky, které
ovlivňovaly a nadále determinují vývoj města, je lokalizace v původní zemědělské krajině
dolního Povltaví, dále blízkost velkého průmyslového areálu a přítomnost významné Národní
kulturní památky – zámku Veltrusy s rozsáhlým parkem.
Veltrusy patří k obci s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou. Dominantou Veltrus je
barokní zámek spolu s rozlehlým parkem, který je vyhledávaným turistickým cílem.
Tab. č. 1: Veltrusy – základní informace
ZUJ (kód obce):

535273

NUTS5:

CZ0203535273

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0206 - Mělník

NUTS3:

CZ020 - Středočeský kraj

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Kralupy nad Vltavou

Obec s rozšířenou působností:

Kralupy nad Vltavou

IČ:

00237272

Katastrální plocha (ha):

802

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2015:

2018

Nadmořská výška:

172 m.n.m.

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

14° 19' 43'' E, 50° 16' 14'' N

První písemná zpráva (rok):

1052

Počet katastrů:

1

Počet územně technických jednotek:

1

Počet částí obce:

1

PSČ:

277 46
Zdroj: ČSÚ

1. 1 Krátce z historie
První zmínka o Veltrusích se vztahuje k roku 1052, ale až informaci z roku 1226 lze
považovat za spolehlivou. Jednalo se o privilegium Přemysla Otakara I, určené klášteru
v Doksanech.
Až do roku 1410 náleží ves církvi. Pozdější majitelé se na zdejších panstvích velice rychle
střídali, mnohdy byl vývoj dosti nejasný. Od 17. století patří zdejší pozemky rodu Chotků. Ti
je pak vlastnili až do roku 1945. Po roce 1784 bylo území Veltrus rozšířeno o Ostrov, včetně
zámku, nazývaného od dvacátého století zámkem ve Veltrusích.
Zámecký park býval znám jako jedno z největších hnízdišť havrana polního ve Střední
Evropě (hrabě Chotek založil jednu z nejstarších ornitologických rezervací na starém
kontinentě již v roce 1826) a z tohoto důvodu se dostal tento krkavcovitý pěvec do znaku
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města. Po povodňovém roce 2002 však hnízdící havrani za dosud neobjasněných okolností
z parku zmizeli.
Významným faktorem, který vždy ovlivňoval charakter obce a zámeckého areálu byly
povodně – z těch nejzásadnějších zmiňme roky 1783-85, 1824, 1845, 1890, 1940, 2002 a
2013.V roce 1899 byly Veltrusy povýšeny na městys, od roku 1926 jsou Veltrusy městem,
ale v následujících letech opět o toto privilegium přišly. Až v roce 1994 byly Veltrusy
definitivně povýšeny na město.
Město prošlo dobou odlivu obyvatel v 70. - 90. letech minulého století, v posledních dvaceti
letech opět město roste jako dopravně dobře dostupná a z hlediska pracovních příležitostí
atraktivní lokalita v blízkosti Prahy.
Veltrusy se nacházejí v tradiční zemědělské oblasti, která byla během 20. století velice
ovlivněna rozvojem průmyslu, dopravy a těžbou štěrkopísků. Do katastru zasahuje rozsáhlý
průmyslový komplex (dříve areál Kaučuk), v současnosti zde působí především Synthos,
a.s., Česká rafinérská, a.s., spalovna odpadů AVE, spol. s.r.o. a teplárna Tamero Invest,
s.r.o.

1. 2 Kulturní a přírodní památky
Na území obce se vyskytuje národní kulturní památka zámek Veltrusy, dále kulturní památky
kostel Narození sv. Jana Křtitele, pohřební kaple sv. Kříže, venkovská usedlost čp. 38,
městský dům čp. 173, vodní elektrárna Miřejovice čp. 145.
V území se nachází archeologické naleziště. Územní plán respektuje řešené území jako
oblast s potenciálními archeologickými nalezišti, ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní
památkové péči.
Zámecký areál
V sousedství Veltrus, na druhém břehu řeky Vltavy na katastru obce Ouholice, založil hrabě
Václav Antonín Chotek roku 1704 malý, ale reprezentativní letní zámeček (též letohrádek,
neboli Lustahaus), využívaný intenzivně jako zámek lovecký. Plán zámečku vypracoval pro
Chotka významný architekt italského původu, Giovanni Battista Alliprandi. Jisté úpravy
původního projektu provedl neméně slavný barokní architekt, Jan Blažej Santini-Aichel.
Výsledkem je půvabná centrální stavba s kruhovým sálem pod kupolí a čtyřmi křídly - ta byla
původně o polovinu kratší. Monumentální dvouramenné schodiště, kterým se sestupuje ze
sálu do nádvoří, nese sochy podkoních s koňmi a psovodů se psy od tyrolského sochaře
Františka Antonína Kuena z let 1716–1719.
Čestný dvůr je ze severu uzavřen plotem s řadou alegorických soch, představujících měsíce
a roční doby, pravděpodobně z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
V roce 1714 ničivá povodeň na Vltavě vytvořila nové koryto řeky a zámek se tak ocitnul na
velkém říčním ostrově. Tato poloha mu na několik století vtiskla nový název – zámek Ostrov.
Podle dohody uzavřené mezi Václavem Antonínem Chotkem a syny Janem Karlem
a Rudofem, připadlo panství mladšímu Rudolfovi (1706-1771), který svého otce následoval
jak v budování veltruského panství, tak ve významných státních funkcích u vídeňského
císařského dvora, zejména ve službách panovnice Marie Terezie. Od roku 1749 stál v čele
institucí řídících finanční a obchodní politiku říše.
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Hrabě Rudolf Chotek záhy potřeboval mít vlastní reprezentativní sídlo. Kvůli strategické
poloze blízko Prahy byl zvolen právě zámek Ostrov. Centrální stavba byla rozšířena a
k původnímu „lusthausu“ byl přistavěn rozsáhlý hospodářský dvůr. Organizačně tak vznikl na
Ostrově samostatný poplužní dvůr. Rozšířeno a zvětšeno bylo i samotné zázemí zámku.
Využití zámku se změnilo z loveckého na rezidenční.
V takto rozšířené podobě přivítal zámek panovnici Marii Terezii, která jej navštívila
u příležitosti své inspekční cesty po českých zemích a hlavně na základě pozvání hraběte
Rudolfa Chotka, jenž zde v srpnu 1754 pořádal "Velký trh tovarů království českého".
Jednalo se vlastně o první vzorkový veletrh na světě. Zboží bylo vystavováno v zámku
a přilehlých prostorách. Účelem akce bylo zviditelnit a podpořit českou manufakturní výrobu
Česká výroba měla nahradit průmyslové Slezsko, o které Habsburská monarchie během
válek přišla a přehlídka zboží těchto manufaktur bylo vrcholem finančně-politického díla
zdatného státníka, jakým hrabě Rudolf Chotek rozhodně byl. Za své zásluhy získal jedno
z nejvyšších habsburských vyznamenání - Řád Zlatého rouna.
V roce 1764 zničila velká povodeň barokní parter před zámkem a k jeho obnově již nedošlo.
Protože Rudolf neměl mužského potomka, v zájmu zachování celistvosti a velikosti majetku
byl vydán tzv. "fideikomis", kterým byla veltruskému panství zaručena nedělitelnost,
nezcizitelnost a dědičné právo prvorozeným synům. Na základě tohoto dokumentu byl
předurčen stát se třetím majitelem zámku Rudofův synovec, hrabě Jan Rudolf Chotek
(1748-1824). Tak jako jeho předchůdci byl velmi vzdělaný, věnoval se politické kariéře, ale
i přírodě, vědám a umění. V roce 1782 byl jmenován kancléřem česko-rakouské dvorní
kanceláře, ale tuto funkci pro nesouhlas s některými reformami Josefa II. opustil. Od roku
1784 se věnoval správě veltruského panství a o tři roky později, po smrti svého otce Jana
Karla, převzal i panství Nové Dvory u Kutné Hory, kde založil velký park a později i největší
empírový zámek v Čechách – zámek Kačinu. Opakovaně vykonával funkci nejvyššího
purkrabí českého království, které využil i k povznesení hlavního města. Zpřístupnil
veřejnosti Královskou oboru, budoval nové silnice. Také byl voleným předsedou Královské
české společnosti nauk. Usiloval o zpracování topografie Čech, podporoval studie
o přírodopisu Čech. Stýkal se s řadou významných osobností vědeckého a uměleckého
života.
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Vstup do zámku

Ale ani zámku se nevyhýbaly události neblahé. V roce 1775 zde způsobily škody putující
lidové tlupy během selského povstání. Zasahovat musela armáda. Tentokrát právě díky zde
bivakující vlastní armádě. V letech 1784 a 1785 dvě povodně po sobě jdoucí prohloubily
nové (dnešní) koryto řeky Vltavy tak, že starým korytem voda přestala zcela téci. Tím se
zámek ocitnul na břehu veltruském a naopak Ouholice byly za vodou. Od této doby je tedy
zámek ve Veltrusích. Hrabě Jan Rudolf Chotek nechal část bývalého koryta prohloubit a
osadit stavidlovými pavilony, aby Ostrov nevysychal a nepřestal býti ostrovem. Tak vznikla
dnešní „Mlýnská strouha“. V roce 1779 se zde objevila armáda znovu a to proto, aby hájila
přechod přes Vltavu proti Pruskému vpádu do Čech, během tak zvané „Války bramborové“.
Válka sice na zámku nezuřila, ale na panství opět vznikly rozsáhlé škody. Kupodivu žádné
škody nejsou hlášeny z roku 1812, kdy v areálu lažírovali armády hned dvě. Armáda
Habsburská poblíž zámku a armáda carského Ruska v severní oblasti areálu. Odtud
postupovaly proti Napoleonovi do bitvy u Drážďan, Chlumce a nakonec Lipska.
S ohledem na nebezpečí povodní se po změně vodního toku již přestalo uvažovat o obnově
formální zahrady a areál byl koncipován jako tehdejší novinka: přírodně-krajinářský park.
Veltruský park Ostrov se řadí mezi 5 nejstarších přírodně-krajinářských parků u nás. V této
době poprvé můžeme oprávněně hovořit o zámeckém parku, protože do té doby měly
parkovou úpravu jen jednotlivé výseky areálu, ale celkově se spíše než o park, zatím jednalo
o komponovanou barokní krajinu. Pevné rysy přírodního parku získává celý areál až v této
době. Plochy do té doby využívané hospodářsky (pole, louky, lesy, pastviny, chmelnice,
vinice a sady) se nyní postupně stávaly součástí celkové koncepce parku. Ta zahrnovala
mimo vodního díla Mlýnského potoka i založení daňčí obory mezi roky 1802 a 1820.
Daněk skvrnitý (Dama Dama) byl pro svůj exotický vzhled (světlé skvrnité tělo, neobvyklý
tvar paroží) vysazován v českých oborách již od konce 17. století, ale větší oblibě se těšil až
ve století 18. a 19. Daňčí zvěř není tak plachá jako zvěř jelení, takže se s daňčími oborami,
a samozřejmě i s daňčí zvěří samotnou, častěji potkáme v samotné blízkosti šlechtických
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sídel. Z tohoto pohledu je typickou ukázkou zapojení veltruské zámecké obory do celkové
kompozice parku, kde je daňčí obora umístěna a pomocí záskoku ohrazena tak, aby při
pohledu z hlavního sálu zámku byla vidět daňčí zvěř na hlavním průhledu. Rovněž hlavní
přístupovou cestu z města k zámku lemuje plot obory, aby po celou dobu cesty kolem obory
byla pravděpodobnost daňčí zvěř zahlédnout.
Celý veltruský park je domácím prostředím volně žijící srnčí zvěře a dále pak domovem
zajíců a bažantů. Zvěř se vyskytuje v celém parku a dotváří jeho romantiku. Správa zámku
udržuje vyšší počty této zvěře, proto tichý a pozorný návštěvník může pozorovat v ranních
a podvečerních hodinách srnčí zvěř vycházející na pastvu. Zajíce a bažanty je možno
v parku potkat po celý den. Bažanti nepocházejí z umělého chovu z bažantnice, ale
z přirozeného chovu, proto si zachovali ve velkém i přirozené zvyky, např. hřadování na
stromech.
V parku vznikla na přelomu 18. a 19. století celá řada drobných architektur, pavilonů,
mostků, plastik. Toto období je spojeno především s činností Jana Filipa Jöndla, který od
prvního desetiletí 19. století vypracoval pro Chotky řadu architektonických návrhů. Po roce
1804 zasáhl také do podoby zámku. Ten byl klasicistně upraven, boční křídla získala
patrovou nástavbu a kuželová střecha válcového jádra hlavní budovy byla nahrazena nynější
kupolí, zanikly barokní fasády. K datu úmrtí Jana Rudolfa Chotka tvořilo panství ucelený
majetkový komplex tvořený zámkem, osmi poplužními dvory, šesti ovčíny, pivovarem,
vinopalnou, čtyřmi vápenkami, vápencovým lomem a mlýnem.
Po smrti Jana Rudolfa Chotka se stal univerzálním dědicem chotkovských statků jeho vnuk
hrabě Jindřich Chotek (1802-1864), který završil období rozkvětu Veltrus, především
rozšířením majetku. Hrabě Jindřich Chotek odešel ze státní služby, aby se mohl věnovat
hospodaření a správě statků. Ve Veltrusích velmi usilovně postupoval ve šlépějích svého
předchůdce a právě díky jeho snaze byla završena proměna areálu k rozsáhlému přírodně
krajinářskému parku v podobě u nás neběžného typu tzv. "okrasného statku" (ferme ornée),
kdy hospodářsky využívané plochy, byly jeho přímou součástí, ale i estetickým
komponentem. Jejich cílem bylo navození venkovské idyly, a proto v areálu zůstaly
hospodářské plochy a naopak se staly velmi důležitou součástí parku a činností v něm.
Po hraběti Jindřichu Chotkovi se jeho pokračovatelem stal jeho nejstarší syn: Rudolf
Chotek. Avšak 2. polovina 19. století již přinesla panství úpadek, způsobený jednak vleklou
hospodářskou krizí, jednak nezodpovědným způsobem života majitele panství, který se
nedokázal vyrovnat se ztrátou syna, a tak hospodaření ve vlastní režii ustávalo, dvory byly
propachtovány a průmyslové podniky pronajaty.
Po Rudolfově smrti 1894 se stal dědicem statků jeho mladší bratr Emerich (1833-1911) a po
Emerichovi se stal držitelem Veltrus jeho nejmladší bratr Arnošt (1844-1927) (ve Veltrusích
bydlel soustavně od roku 1911). Toto období lze alespoň ze začátku považovat za poslední
pokus o vzestup. Se vznikem republiky Chotkové ztratili všechny šlechtické výsady. Navíc
v den vyhlášení republiky neznámý žhář zapálil Čínskou bažantnici v parku. Za posledních
majitelů: Karla a Livie Chotkových, kteří zde působí od roku 1921, objevuje znovu ve
třicátých letech hospodářský úpadek. V září 1942 byla na velkostatek Veltrusy uvalena
nucená správa a severozápadní zámecké křídlo využito k ubytování německých dívek
v rámci Reichsarbeitsdienst (Říšské pracovní služby). Velmi pravděpodobně zde byl
realizován program Lebensborn. V roce 1945 byl areál obsazen a osídlen Rudou armádou,
která zde od května zůstala až do zářiového odjezdu zpět do SSSR. Sovětští minéři
odminovali celý areál a jako sklad nevybuchlé munice používali již opuštěnou hájenku na
Vosouši. V ní však z neznámého důvodu výbušniny explodovaly, což vedlo k zániku této
stavby. Poslední majitelé odešli po válce do NSR, kde v roce 1972 krátce po sobě zemřeli,
aniž by zanechali potomstvo.
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Po roce 1945 byly zámek a park na základě zákona č.137/1946 Sb. o Národních kulturních
komisích pro správu státního kulturního majetku, prohlášeny za státní kulturní majetek a jako
takové zahrnuty do souboru vybraných památkových objektů, které byly určeny k dalšímu
kulturně výchovnému využití. Objekt byl převzat do státní správy k 1. lednu 1947
a připravován ke zpřístupnění v roce 1948. Do roku 1950 probíhaly nezbytné opravy na
hlavní budově a vybraných stavbách v parku. Expozice byla koncipována jakožto muzeum
bytové kultury pozdního baroka, a proto interiéry byly zařizovány mobiliářem i z jiných
objektů pod odborným vedením profesora O. J. Blažíčka. V šedesátých letech nastalo ještě
několik traických vylepšení.
Původní zámecké nádvoří bylo přetvořeno v náznak
květinového parteru. V parku byla do pohledové osy mezi antikizující pavilony vestavěna
letní divadelní scéna, později v akci „Z“ přebudována na letní kino. Další akce se již jako
vylepšení ani netvářily. Celý park byl přetnut trasami plynovodů a etylenovodu, což vedlo
k zaslepení bočního umělého kanálu Mlýnské strouhy. Úpadek upravenosti parku se
drasticky prohloubil také v důsledku nařízení okresního o zákazu likvidace křovin a náletové
zeleně ve všech honitbách okresu. Vyjmut nebyl ani park, kvůli podpoře stavů zvěře a lidové
myslivosti.
Poslední zásadní stavební oprava proběhla na přelomu 80. a 90. let 20. století, kdy byly
rebarokizovány fasády hlavní budovy a ujednoceny fasády křídel čestného dvora.
Celý areál byl zásadně poškozen povodněmi v roce 2002 a v roce 2013.
Od roku 2010 probíhá intenzivní obnova areálu v rámci realizace Evropského dotačního
programu. V roce 2015 zahájilo v areálu činnost Edukační centrum, zaměřené na historické
souvislosti vývoje krajiny a života člověka v ní.

Daňci v Oboře
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Jezový most v Miřejovicích
se nachází v okrese Mělník, na Vltavě na říčním kilometru 18,0 v sousedství bývalých
Povltavských tukových závodů v severní části obce Nelahozeves na levém břehu, kterou
spojuje s městem Veltrusy na pravém břehu, z větší části v katastrálním území Veltrusy.
Vesnice Miřejovice, podle které bylo vodní dílo pojmenováno, se nachází asi o kilometr dále
na levém břehu.
Zdymadlo se skládá z jezového mostu, z plavebního kanálu s plavební komorou po levé
straně řeky, elektrárenského náhonu a elektrárny vlevo od plavebního kanálu a vorové
propusti při pravém břehu. Celkem tedy rovinou jezu procházejí čtyři ramena řeky. Jezový
most byl dokončen v roce 1903, elektrárna v roce 1927. Předchází mu zdymadlo Dolany,
následuje zdymadlo Hořín. Provozovatelem všech zdymadel je Povodí Vltavy, státní podnik.
Zatímco předchozí vltavská zdymadla jsou strohé technické stavby, miřejovické i hořínské
zdymadlo mají zdobné věže. Elektrárna s jezem i mostem tvoří jednotný architektonický
celek.
Autorem jezového mostu (mostového jezu) je František Sander. Jezovou konstrukci
postavila firma Breitfeld-Daněk. Mostový jez slouží jako nouzový uzávěr. Most projektoval
prof. Záhorský.
Jez je válcový, přímý, má pět pohyblivých hradicích konstrukcí. Spád jezu je 3,45 metru.
Vzdutí jezové zdrže má délku 9,62 km.
Most nad jezem tvoří ocelová příhradová konstrukce uložená na pilíře. Použity jsou
příhradové přímopásové nosníky dvojnásobné soustavy. Délka celého mostu je 288 metrů,
celková šířka mostu je 7 metrů. Pilíře jsou zakončené manipulačními budkami v podobě
věžiček, v nich jsou mechanismy pro zvedání válců. Věží je pět, jsou široké 3,5 metru a
vysoké 5 až 10 metrů, s valbovými střechami; vrcholky věží jsou asi 12 metrů nad hladinou
Vltavy.
Na návodní straně mostu vede z levého břehu asi do dvou třetin délky mostu úzkorozchodná
elektrifikovaná obslužná dráha pro rozvoz hradidel, na levém břehu má remisu z cihlového
zdiva s horním světlíkem. Někdy v období mezi červencem 2009 a dubnem 2010 bylo
trolejové vedení dráhy sneseno.
Most se skládá z 8 polí různé délky. Má tyto části: západní předpolí, část nad elektrárenským
náhonem, 48 metrů nad plavební komorou, 19 metrů nad malým válcem, 2x 25 metrů nad
dvěma stoney válci, 2x 26,7 metru nad velkými válci, 20 metrů nad vorovou propustí a 10
metrů východní předpolí.
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Jezový most Miřejovice

1. 3 Geografie a klimatické podmínky
Kralupsko 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.
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2. OBYVATELSTVO
2. 1 Základní informace o obyvatelstvu obce
Veltrusy se vyvíjely velmi rovnoměrně až do šedesátých let, kdy počet obyvatel překročil
hranici 2000 osob. Pak nastal pokles související s obecným trendem vylidňování venkova a
stěhování do měst. K obratu došlo v posledních 15 letech, kdy se Veltrusy vzhledem ke své
poloze poměrně blízko Prahy a výborné dopravní dostupnosti staly atraktivní lokalitou.
Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel a domů v městě Veltrusy
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Zdroj: ČSÚ - SLBD 2011 (počet domů: v letech 1961-1980 uvádí jen trvale obydlené)

Věková struktura obyvatelstva v městě Veltrusy
Obec má mnohem více osob do 15 let než občanů nad 65 let, a tedy příznivý index stáří
v porovnání s okresem Mělník i se Středočeským krajem.
Tab. č. 2: Obyvatelstvo města Veltrusy podle věku
Počet trvale bydlících
obyvatel
k 26. 3. 2011

Počet obyvatel ve věku
0-14 let

15-64 let

65 a více let

Celkem

1944

356

1335

253

Muži
Ženy

941
1003

182
174

649
686

110
143

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*/

Město Veltrusy
18,3
68,7
13
100,0
71,1

Okres Mělník
15,0
70,4
14,6
100,0
97,3

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
Ve Veltrusích je standardní poměr mužů a žen (stejně jako v populaci ČR je mužů kolem
48 % a žen 52 %). Mezi ženami je tradičně vyšší počet vdov, mezi muži je mnohem více
svobodných.
Graf č. 2: Obyvatelstvo města Veltrusy podle rodinného stavu (v %)
100

2

7

11

8

9
10

80
44

43

60

42

40

20

46
37

41

ženy

celkem

0
muži

svobodní/é

ženatí/vdané

rozvedení/é

vdovci/vdovy

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, data k 26. 3. 2011

2. 3 Přirozený pohyb obyvatelstva
Růst obyvatel města Veltrusy v posledním desetiletí byl způsoben tím, že se do obce
přistěhoval relativně velký počet osob. Přirozený pohyb obyvatelstva byl v obci za období
2008-2014 byl téměř neutrální, skoro stejně lidí se narodilo, jako zemřelo.
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Tab. č. 4: Pohyb obyvatelstva ve Středočeském kraji a ve městě 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

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

Veltrusy
6,9
5,7
1,2
25,2
15,2
10,0
11,2
Zdroj: ČSÚ 2014

2. 4. Vzdělání
Vzdělanostní struktura je v městě Veltrusy podle sčítání v roce 2011 podobná jako v celém
Středočeském kraji, lepší než v mělnickém okrese. To koresponduje s přírůstkem mladší,
většinou vzdělanější populace.
Tab. č. 5: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatel ve věku od 15 let (v %)
Bez vzd.
0,03
0,05
0,05
0,05

Veltrusy
Okres Mělník
Středoč. kraj
ČR

základní
16,2
17,8
16,9
17,4

vyučen
34,6
35,4
33,6
32,8

Mat. + VOŠ
34,4
30,6
32,2
30,9

VŠ
11,8
8,8
11,2
12,4

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

Graf č. 3: Obyvatelstvo města Veltrusy starší 15 let
podle nejvyššího dokončeného vzdělání
VŠ 187
základní + bez
vzd. 263

maturita + VOŠ
547

vyučení, střední
bez maturity 549

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 městě Veltrusy v úrovni
mělnického okresu nebo Středočeského kraje.
Údaj počtu nezaměstnaných je třeba brát jako důsledek jiné metody (při sčítání lidu jsou
hodnoceny „zastižené“ osoby, navíc ochota vyplnit dotazník je právě u nezaměstnaných
nízká.
Tab. č. 6: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (v % z celé populace)
Celkem
Město Veltrusy
okres Mělník
Středočeský kraj
Česká republika

49,5
49,2
50,0
49,0

zaměstnaní
nezaměstnaní
zaměstnanci zaměstnavatelé OSVČ
35,5
1,7
5,6
4,1
34,4
1,4
6,0
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 městě Veltrusy prakticky shodná s okresem Mělník. Je tedy nižší
než nezaměstnanost ve Středočeském kraji jako celku.
Graf č. 3: Podíl nezaměstnaných osob v období 6/2014 - 6/2015 (v %)
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4. MÍSTNÍ EKONOMIKA
4. 1 Zemědělství
Zemědělská půda představuje jen 53 % plochy obce, v ní výrazně převažuje orná půda
(47 % celého katastru).
Lesy tvoří jen 1 % území, což je na Slánsko vcelku běžný jev, tomu odpovídá i velmi nízký
koeficient ekologické stability 0,18. Vysoký je podíl „ostatních ploch“ – areálu NKP.
Tab. č. 7: Výměry zemědělské a nezemědělské půdy v městě Veltrusy (v roce 2014)
Druh
Celková výměra pozemku
Zemědělská půda
Zahrady
Trvalé travní porosty
Chmelnice a vinice
Orná půda
Ovocné sady
Nezemědělská půda
Vodní plochy
Lesní půda
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

v ha
801
424
37
29
0
343
15
377
32
11
47
286

%
100
53
5
4
0
42
2
47
4
1
6
36

Zdroj: ČSÚ, 2015

4. 2 Podnikatelské subjekty v obci
Obyvatelé dojíždí za prací do nedalekých Kralup, Odolene Vody nebo Mělníka. V obci je
několik podnikatelů ve stavebnictví, instalatérských pracích, v oboru elektro a dále
truhlářství, zámečnictví, kadeřnictví i zahradnictví a jiné. Část obyvatel také dojíždí za prací
do Prahy.
V roce 2014 bylo registrováno v obci 434 podnikatelských subjektů. Největší podíl (čtyři
pětiny) představovali podnikatelé - fyzické osoby.
Tab. č. 8: Přehled podnikatelských subjektů dle typu subjektu (v roce 2014)
Typ subjektu
Podnikatelé - fyzické osoby
Akciové společnosti
Svobodná povolání
Státní organizace
Obchodní společnosti
Družstevní společnosti
Ostatní právní formy
Celkem

Počet
344
0
27
2
31
2
28
434
Zdroj: ČSU, 2015
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Tabulka č. 9: Hospodářská činnost
– počet podnikatelských subjektů podle odvětví - rok 2014
Odvětví

Počet

%

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

84
56

22
15

Profesní, vědecké a technické činnosti
Ubytování, stravování a pohostinství

46
21

12
6

Zpracovatelský průmysl
Doprava a skladování
Zemědělství, lesnictví, rybolov

55
15
6

15
4
2

Služby v oblasti nemovitostí
Kultura, zájmová činnost

16
6

4
2

Ostatní + nezjištěno

71

19

376

100

Počet podnikatelských subjektů celkem
Zdroj: ČSU, 2015, u ostatních nebylo zjištěno odvětví

4. 3 Rozpočet města
Na rozpočtových příjmech se podílejí rozhodující měrou daňové příjmy ve výši cca 25 mil.
korun. V roce 2013 získalo město dotaci na opravu komunikaci po povodních (MD, cca 2 mil.
korun) a na snížení prašnosti ve městě (OPŽP, cca 1,5 mil. korun). V roce 2014 dostalo
město dotaci z ROPu (14,4 mil. Kč) na zklidnění dopravy v centru města. Celkové výdaje na
tuto akci byly 24,5 mil. Kč, (+1,7 mil.Kč z předcházejících let). Další velkou investicí bylo
zateplení školní budovy ve výši 6,6 mil. Kč. K pokrytí financování akcí si město vzalo v roce
2014 úvěr ve výši 9,5 mil. Kč.
Tab. č. 10: Příjmy města Veltrusy za roky 2013-2014 (v tis. Kč)
Druh příjmu
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace, půjčky, transfery
Celkové příjmy

2013
24 084
2 227
389
9 138
35 838

2014
24 866
1 538
162
24 453
51 018

Zdroj: Závěrečný účet města za roky 2013, 2014

Tab. č. 11: Výdaje města Veltrusy za roky 2013-2014 (v tis. Kč)
Druh výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje

2013
23 489
3 557
27 046
Zdroj: Závěrečný účet města za roky 2013, 2014
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2014
25 826
32 747
58 573
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Tab. č. 12: Rozpočtový výhled na roky 2016-2019
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Zdroj: MÚ 2015
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4. 4 Majetek města
Město Veltrusy disponuje nemovitým majetkem, který částečně využívá pro vlastní provozní
potřeby města a část majetku pronajímá např. poště nebo lékařům. V posledních letech
proběhla významná investice do výměny oken a do zateplení školy. V roce 2016 proběhne
zateplení a výměna oken ve školce. Všechny nemovitosti potřebují průběžné investice.
Zásadní rozhodnutí je potřeba učinit v souvislosti s Kulturním domem, který je ve velmi
neutěšeném stavu.
Seznam nemovitostí v majetku města:
-

Městský úřad

-

Škola

-

Školka

-

Kulturní dům

-

„Dům služeb“ (lékařů)

-

Pošta + knihovna

-

Hasičský dům

-

Stodola

-

Chodníky a komunikace

-

Pozemky s veřejnou zelení
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5. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ
Domovní fond dle SLDB 2011 tvořilo 662 domů, z nichž asi osmina není trvale obydlených
(v porovnání se středočeským průměrem takřka 20 % jde o relativně malý podíl).
Domy jsou většinou v soukromém vlastnictví, jedná se v naprosté většině o rodinné domky,
zbytek jsou bytové domy.
Tab. č. 13: Základní údaje o domovním fondu v obci v roce 2011
Členění
Domy celkem
Trvale obydlené domy celkem
Domy ve vlastnictví soukromých osob
Domy ve vlastnictví obce nebo státu
Bytová družstva
Kombinace vlastníků

Počet
662
582
533
10
8
24

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

Víc než třetina z obydlených domů byla postavena v období 1920-1970, ale skoro čtvrtina
domů je nových, zkolaudovaných po roce 2000.
Graf č. 6: Počet obydlených domů podle doby výstavby
250
214
200

150

počet

136

100
73

73

50

32

40

0

do 1919
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Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011
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Obydlených bytů je ve Veltrusích podle posledního sčítání 698. Asi tři čtvrtiny z nich jsou
v rodinných domech.
Tab. č. 14: Obydlené byty podle vlastnictví
Celkem
Ve vlastním domě
Byt v os. vlastnictví
Nájemní byt
Družstevní byt

Celkem
698
517
15
45
38

Rodinné domy
609
515
0
21
0

Bytové domy Ostatní budovy
80
9
0
2
15
0
22
2
38
0

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, dopočty - nezjištěno

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

Celkem
698
14
49
152
185
259

Rodinné domy
609
10
41
104
168
258

Bytové domy Ostatní budovy
80
9
3
1
8
0
47
1
17
0
0
1

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, dopočty - nezjištěno
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6. ÚZEMNÍ PLÁN A ROZVOJ OBCE
Platný územní plán města Veltrusy byl schválen zastupitelstvem města v roce 2007.
V současné době město připravuje nový územní plán.
Hlavní výkres platného územního plánu.

25

Strategický plán města Veltrusy

7.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Město Veltrusy má kompletní základní technickou infrastrukturu, město provozuje i
sběrnémísto.
Tab. č. 16: Technická vybavenost obce
Výskyt
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano

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

7. 1 Voda
Vodovodní systém města je zásobování pitnou vodou z vodárenské soustavy KSKM, voda je
přiváděna z pramenišť Mělnická Vrutice a Řepínský důl hlavním přivaděčem do zemního
vodojemu Dolany, který je řídícím vodojemem pro město Kralupy nad Vltavou, na jehož
rozvodnou síť jsou Veltrusy připojeny, přívodní řad DN 300 je napojen v armaturní šachtě v
místě bývalého vodního zdroje Lobeček a je veden k areálu ČOV Kralupy, zde se dělí na řad
pro Nelahozeves a do Veltrus DN 160.
Vodovodní síť je provedena v jednom tlakovém pásmu, vodovodní řady jsou uloženy ve
všech ulicích se stávající zástavbou, hlavní zásobovací řad je veden ulicemi Žižkova, U
Školy, Tyršova a Palackého, stávající vodovodní síť je převážně okruhová.
Průmyslový areál býv. Kaučuku (dnes především Synthos a.s. a Česká rafinérská, a.s.) je
zásobován provozní vodou z Vltavy, infiltrovaná voda je čerpána prostřednictvím jímacích
objektů umístěných na pravém břehu řeky, většina jímacích objektů a přívodní řad k areálu
jsou umístěny za hranicí dotčeného území.
Území města Veltrusy je chráněno proti kontaminaci podzemních vod v případě úniku
nebezpečných látek z výrobního areálu Kaučuk, ochrana je provedena prostřednictvím
soustavy vrtů, které jsou propojeny výtlačnými řady na kontaminovanou vodu, v případě
ohrožení bude čerpáním z vrtů vytvořen za hranicí areálu v hladině podzemní vody depresní
kužel, který zabrání šíření kontaminované podzemní voda do okolí.
Nové vodovodní řady budou kladeny ve veřejně přístupných plochách – v navrhovaných
komunikacích či zelených pásech, a zároveň budou sloužit jako zdroj požární vody.

7. 2 Kanalizace
Na území města Veltrusy existuje stávající oddílná splašková kanalizace, vzhledem ke
konfiguraci terénu je podtlaková (vlastník město Veltrusy, provozují Středočeské vodárny).
Hlavní podtlaková a pneumatická stanice je umístěna naproti bývalému klášteru, odtud jsou
odpadní splaškové vody dopravovány výtlačným potrubím k čištění na ČOV Kralupy (v
západním rohu dotčeného území).
Vody z průmyslového areálu jsou odváděny samostatným splaškovým potrubím do ČOV
Kralupy (souběžně vedený řad vyčištěných odpadních vod pokračující do Vltavy, horkovod
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do ČOV Kralupy a větší počty kabelových rozvodů tvoří významný stávající koridor
inženýrských sítí).
Oddílná dešťová kanalizace vypouští vodu na terén do podmoku (řeka Vltava je příliš
vzdálena od zastavěného území). Dešťová kanalizace je provedena v severní, centrální a
jihovýchodní části města (stoky ze severní části jsou na 5 místech vyústěny na terén – 1× za
podtlakovou stanicí, 4× za zdí zámeckého parku, z jihovýchodní části zaústěna za
komunikaci na Zlosyň).
Odvodnění areálu Kaučuk tvoří otevřené koryto vedoucí západním směrem (podél jižní
hranice areálu ČOV Kralupy) do Vltavy, v posledním úseku je zatrubněno.
Územím prochází navržená hlavní kanalizace Všestudy – Kralupy a na ní včetně
přečerpávací stanice kanalizace U Luhu , hlavní kanalizace U Blaněk – ČOV. Kanalizace v
nově navrhovaných a vymezovaných zastavitelných plochách (06 U Luhu a 07 U Střelnice)
určených pro zástavbu bude svedena novými kanalizačními stokami do stávající splaškové
kanalizační sítě.
V souladu s článkem 2.2 závazné části PHP bude v urbanizovaných územích na
soukromých pozemcích uplatňována koncepce nakládání s dešťovými vodami, umožňující
jejich zadržování, vsakování i přímé využívání. Konkrétní podmínky pro vypouštění
odpadních vod z jednotlivých souborů staveb nebo obce budou vyžádány formou vyjádření
z hlediska PHP u odboru VHP na Povodí Vltavy.

7. 3 Odpadové hospodářství
Svoz komunálního odpadu zajišťuje především společnost SITA CZ a.s., a částečně Sběrné
suroviny svoz separovaného odpadu je prováděn z pěti lokálních sběrných míst a sběrného
místa, který obec plánuje zcela zmodernizovat (tříděny papír, sklo a plasty, předpoklad
rozšíření o obaly typu tetrapack). Svoz velkoobjemového odpadu probíhá ze sběrného
místa, které provozuje město 1x – 3x týdně (umístěn je naproti fotbalovému hřišti).
Odpady z výroby a ostatních činností České rafinérské a.s. jsou zneškodňovány na skládce
nebezpečného odpadu Synthos, případně mimo dotčené území, ostatní subjekty produkující
nebezpečný odpad řeší jeho odvoz a likvidaci individuálně. Nejvýznamnějším producentem
ostatních a nebezpečných odpadů jsou Česká rafinérská a.s. a další subjekty
v průmyslovém areálu. Nebezpečný odpad od občanů je odebírán na sběrném místě.
Na území města Veltrusy jsou provozovány 2 skládky odpadů: skládka inertního odpadu
Strachov (provozovatel Tezzav), skládka nebezpečného odpadu a skládka ostatního odpadu
Synthos

7. 4

Vytápění a plyn

Území je zásobováno zemním plynem středotlakými plynovodními řady napájenými z
regulační stanice VTL/STL Veltrusy, která je situována na jihovýchodním okraji města.
Plynovodní řady realizovány v celém stávajícím zastavěném území města.
Přes severní část území (zámecký park) prochází tranzitní trasa VVTL tranzitního plynovodu
(Transgas, ochranné pásmo 200 m), VTL plynovod prochází v souběhu s VVTL plynovodem,
další VTL plynovod prochází západní částí území (od VTL procházejícím zámeckým parkem
do regulační stanice Lobeček), další VTL plynovod prochází jižní částí území podél areálu
Kaučuk do regulačních stanic Kaučuk a Veltrusy a pokračuje východní částí území směrem
na Všestudy.
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Navržený VTL plynovod Veltrusy – Obříství (VPS WT-01, dle ZUR P02) na území města
Veltrusy zasahuje v jižní části katastru.
Napojení nově navrhovaných a vymezovaných zastavitelných ploch (06 U Luhu a 07 U
Střelnice) určených pro zástavbu bude zajištěno připojením nových STL plynovodních řadů
na stávající STL rozvody plynu ve městě.
Nové plynovodní rozvody povedou v trase stávajících či navržených veřejných prostranství a
v místních komunikacích nebo zelených pásech.

7. 5

Elektrická energie

Distribuční rozvod 22 kV je napojen na rozvodnu Kralupy s transformovnou 110/22 kV, která
je umístěna v jihovýchodní části území. Hlavní distribuční rozvod VN vede mezi areálem
továrny a silnicí II/608 s odbočkou napojující trafostanice TS 6 a TS 14, další odbočka napájí
trafostanice TS 4 a TS 5 a kabelový svod pro jihozápadní část města, hlavní linka se větví
na severní větev přes Vltavu k Nelahozevsi s odbočkami k trafostanicím TS 7 – TS 12, jižní
větev kolem areálu ČOV směrem na Kralupy nad Vltavou, z transformovny vycházejí
kabelové trasy 22 kV napájející kabelovou síť, z níž jsou zásobovány trafostanice TS 1 – 3 a
TS 13.
Východní a jihovýchodní (v prostoru rozvodny) částí území probíhají vedení VVN V345/346
110 kV Kralupy – elektrárna Mělník, VVN V397 110 kV Kralupy – centrální tankoviště ropy
Nelahozeves – Slaný (na tato vedení je napojena transformovna), druhé z nich spolu s VVN
V410 400 kV Výškov – Čechy střed protíná severní cíp území, v jižní části území probíhá
vedení VVN V901/902 110 kV Kralupy – Kaučuk, východní cíp území protíná vedení VVN
V117/118 110 kV Praha sever – Sepap Štětí resp. Praha sever – ČD Vraňany.
Nově je navrženo zdvojení stávající trasy VVN V410 400 kV Výškov – TR Čechy Střed o
vedení VVN 419 400 kV posílení v celé délce a přeložka Odolena Voda – Zlosyň (VPS WT02, dle ZUR E02) – v rámci projektového řešení záměru a jeho posouzení z hlediska vlivů na
životní prostředí (EIA) bude navrženo opatření 12/38 k minimalizaci vlivů na EVL Veltrusy, a
přeložka trasy VVN V117/118 110 kV Veltrusy (VPS WT-03, dle ZUR E16) do souběhu s
hlavním vedením VN 82-11/82-22 22 kV.
Navrženo je dále nahrazení stávajících distribučních trafostanic TS 4 a TS 5 novou
distribuční trafostanicí TS 16 v lokalitě Za Humny, přeložení stávajícího vzdušného vedení ve
východní části města vedoucím k trafostanicím TS 6 a TS 14 novým kabelovým vedením,
navrženo je nahrazení stávající odběratelské trafostanice TS 14 novou distribuční
trafostanicí TS 19 v lokalitě V Luhu a zřízení nových distribučních trafostanic TS 17 v lokalitě
V Řečištích a TS 18 v lokalitě U Střelnice.
Napojení nově navrhovaných a vymezovaných zastavitelných ploch (06 U Luhu a 07 U
Střelnice) určených pro zástavbu bude zajištěno novými rozvody na stávající trafostanice
nebo nově umístěné trafostanice nahrazující stávající.

7. 6

Telekomunikace

Ve městě Veltrusy existuje podzemní vedení telekomunikační sítě. Místní telefonní ústředna
je umístěna u křižovatky ulic Družstevní a Palackého, je napojena dálkovým optickým
kabelem, který prochází územím od jihozápadu k severovýchodu, v zastavěném území
prochází dálkový optický kabel ulicemi Josefa Dvořáka, Palackého, Družstevní, Pražskou a
Fr. Šrámka. Celé její území pokrývá televizní signál a signál mobilních telefonních operátorů.
Pošta Veltrusy (277 46) se nachází v Palackého ulici.
V rámci trasy tranzitního plynovodu je vedena trasa dálkových kabelů TransgasNet, kabely
jsou vedeny mezi plynovodními řady, trasy dálkových kabelů vedou v souběhu s
produktovody, v území procházejí tři radioreléové trasy provozované Českými
radiokomunikacemi.
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Napojení nově navrhovaných a vymezovaných lokalit zástavby bude navrhováno novými
připojeními na stávající sítě. V rozvojových lokalitách se navrhuje rozšiřování
telekomunikačních sítí připojením nemovitostí kabelovou (podzemní) trasou.

7. 7

Nadřazená vedení technické infrastruktury

Přes severní část území (zámecký park) prochází tranzitní trasa VVTL tranzitního plynovodu
(Transgas, ochranné pásmo 200 m), VTL plynovod prochází v souběhu s VVTL plynovodem,
další VTL plynovod prochází západní částí území (od VTL procházejícím zámeckým parkem
do regulační stanice Lobeček), další VTL plynovod prochází jižní částí území podél
průmyslového areálu do regulačních stanic Synthos a Veltrusy a pokračuje východní částí
území směrem na Všestudy.
Navržený VTL plynovod Veltrusy – Obříství (VPS WT-01, dle ZUR P02) na území města
Veltrusy zasahuje v jižní části katastru.
Východní a jihovýchodní (v prostoru rozvodny) částí území probíhají vedení VVN V345/346
110 kV Kralupy – elektrárna Mělník, VVN V397 110 kV Kralupy – centrální tankoviště ropy
Nelahozeves – Slaný (na tato vedení je napojena transformovna), druhé z nich spolu s VVN
V410 400 kV Výškov – Čechy střed protíná severní cíp území, v jižní části území probíhá
vedení VVN V901/902 110 kV Kralupy – Kaučuk, východní cíp území protíná vedení VVN
V117/118 110 kV Praha sever – Sepap Štětí resp. Praha sever – ČD Vraňany.
Navrženo je zdvojení stávající trasy VVN V410 400 kV Výškov – TR Čechy Střed o vedení
VVN 419 400 kV TR posílení v celé délce a přeložka Odolena Voda – Zlosyň (VPS WT-02,
dle ZUR E02) a přeložka trasy VVN V117/118 110 kV Veltrusy (VPS WT-03, dle ZUR E16)
do souběhu s hlavním vedením VN 82-11/82- 22 22 kV.
Územím prochází od jihozápadu k severovýchodu dálkový optický kabel. V rámci trasy
tranzitního plynovodu je vedena trasa dálkových kabelů TransgasNet, kabely jsou vedeny
mezi plynovodními řady, trasy dálkových kabelů vedou v souběhu s produktovody, v území
procházejí tři radioreléové trasy provozované Českými radiokomunikacemi.
Územím procházejí významné trasy ropovodů a produktovodů, v jižní části území je veden
ropovod Družba (správce Mero ČR) DN 500 a ropovod Mero ČR DN 350, produktovod
Čepro Mstětice – Kralupy nad Vltavou, produktovod Čepro Kralupy nad Vltavou – Dědibaby
– N. Město, produktovod etylbenzen Kaučuk, produktovod C4 frakce Chemopetrol, dálkový
produktovod C4 frakce Unipetrol DN 150, v severní části území je veden dálkový etylénovod
Unipetrol DN 250.
Navrženo je zkapacitnění ropovodu Družba (VPS WT-04, dle ZUR R01) ve stávající trase.
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8. DOPRAVA
8. 1 Silniční doprava
Silnice
Silniční síť je tvořena silnicemi 2. třídy II/101 Kladno – Kralupy nad Vltavou – Neratovice –
Brandýs nad Labem – Říčany – Praha-Zbraslav – Kladno (regionální silniční okruh kolem
Prahy), II/608 Praha – Veltrusy – Terezín (původní trasa silnice I/8 před zprovozněním
dálnice D8), jsou vedeny převážně vně zastavěného území (jihozápadní obchvat Veltrus),
silnice II/101 prochází okrajem zastavěného území v jihovýchodní části města (ulice
Palackého), silnice II/608 prochází okrajem zastavěného území v severozápadní části města
(křižovatka s ulicí Maršála Rybalka).

Okolí města Veltrusy (silnou čarou vymezeny hranice působnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s)

V územním plánu VUC Pražského regionu je navržena nová trasa silnice II/101 mimo
katastrální území města Veltrusy a převedení stávajících úseků silnice II/101 v katastru
města Veltrusy na silnice 3. třídy.
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Je plánováno vybudování okružní křižovatky silnic II/101 a II/608 jihozápadně od centra
města, okružní křižovatky silnic II/101 a III/10151 (VPS WD-01), okružní křižovatky silnice
II/101, ulice Palackého a Pod horami (VPS WD-02), okružní křižovatky silnice II/101 a ulice
Fr. Šafaříka (VPS WD 03).
Místní komunikace, chodníky a možnost parkování
Místní komunikace v původní zástavbě obce jsou v uspokojivém stavu, nicméně existují
úseky, které je nutné silnice opravit (např. ulice Palackého, Jos. Dvořáka, Hálkova,
Opletalova, Baarova apod). V lokalitě výstavby nových rodinných domů 03- Za Kaplí jsou
komunikace v dobrém stavu, ale např. v ulicích Nová a Riegrova chybí finální vrstva
povrchů. Nedořešené také zůstává dokončení komunikace kolem hřbitova.
Stav chodníků ve městě vyžaduje významné investice a to jak ve starší zástavbě, tak
v lokalitě Za kaplí.
V rámci nového územního plánu bude brán zřetel na minimalizaci vjezdů na silniční síť,
komunikace budou opatřeny chodníky pro pěší, a kde nebudou narušovány rozhledové
poměry, vysazena stromořadí (zelené bariéry u frekventovaných komunikací, doprovodné
aleje a stromořadí, obnova alejí na základě zjištěných fragmentů alejí) nebo upraveny do
podoby zklidněných ulic (včetně výsadby zeleně) v rámci obytných zón.
Parkování je řešeno většinou v garážích nebo odstavných stáních na vlastních pozemcích, v
centrální části města na veřejných prostranstvích a stávajících parkovištích u městského
úřadu a u hřbitova.
Další parkovací plochy (např. v ul. M. Rybalka – zde jde ale většinově o soukromé pozemky)
budou řešeny v novém územním plánu.
V rámci synergického projektu „Dopravní zklidnění centra“, který byl realizován jen z části
(2013-2014; dotační titul z ROPu) je vyhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci ul.
Šafaříkova. V této lokalitě (mezi hřbitovem a hlavním vchodem do zámeckého parku) by se
mohlo vytvořit dalších cca 70 parkovacích míst.

Autobusová doprava
Veřejná doprava je zajišťována autobusovými spoji. Část linek veřejné autobusové dopravy
je zahrnuta v integrovaném dopravním systému PID (linky 370, 372, 470, 473). Na území
města se nachází 3 autobusové zastávky (Veltrusy; Veltrusy, STS; Všestudy, rozc.1.7).
V návaznosti na rozvojové lokality jsou zvažovány nové zastávky Veltrusy, Za Kaplí a
Veltrusy, V Řečištích a přesunutí zastávky Všestudy, rozc.1.7 do nové polohy Veltrusy, U
Luhu.
Cyklistická a pěší doprava
Z hlediska prostupnosti krajiny se nabízí obnova stávajících pěších tras a doplnění nových
ve stopách původních zaniklých, obsahuje i napojení na regionální a nadregionální síť
cyklotras a turistických tras, územím prochází modrá turistická trasa Kralupy nad Vltavou –
Veltrusy – Nelahozeves, která je napojena na červenou turistickou trasu Praha – Kralupy
nad Vltavou – Roudnice nad Labem (Dvořákova cesta).
Účelové komunikace k polím nebo lesům nebudou rušeny. Síť lesních a polních cest bude
obnovena ve stopě systému původních (historických) tras.
Územím města prochází cyklotrasa I. třídy č. 2 Praha – Dresden. Po východní hranici
katastru je navržena nová cyklotrasa IV. třídy Klecany – Všestudy, v západní části katastru
je navržena nová cyklostezka Kralupy – Miřejovice, navržené cyklotrasy a cyklostezky jsou
převzaty z Generelu cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje.
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Budování dalších cyklostezek (či jízdních pruhů pro cyklisty) na území katastru Veltrus je
velmi žádoucí.
Trasa cyklostezky Kralupy – Miřejovice byla upravena tak, aby nevedla po silnicích 2. třídy.

8. 2 Železniční doprava
Městem neprochází žádná železniční trať, v blízkosti (zastávka Nelahozeves zámek a
stanice Nelahozeves; cca 2,8 km) vede „koridorová“ trať č. 090 Praha – Kralupy nad Vltavou
– Roudnice nad Labem – Lovosice – Ústí nad Labem – Děčín.

8. 3 Ostatní doprava
Nejbližší mezinárodní letiště je v Praze-Ruzyni.
Na katastr města Veltrusy zasahuje ochranné pásmo vzletového a přistávacího prostoru
letišť Vodochody (LKVO) a Sazená (LKSZ) s výškovým omezením staveb.
Katastrem města Veltrusy protéká řeka Vltava, která je vodní cestou, při levém břehu řeky
se nachází zdymadlo Miřejovice (18,0 km). Povodí Vltavy, státní podnik plánuje výstavbu
nového jezu a úpravu plavebních komor na VD Miřejovice.
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9. VYBAVENOST A SLUŽBY
Ve městě se nachází základní občanská vybavenost. Z veřejné vybavenosti je to základní
škola pro 540 žáků (současný stav je 439 žáků), mateřská škola (4 třídy), pošta, lékařská
ordinace, veterinární lékař, hřbitov, kulturní dům se společenským sálem, hasičský dům,
letní kino, ze sportovní vybavenosti fotbalové hřiště, tenisové kurty resp. areál Sokola,
tělocvična, areál netradičních sportů, z komerčních zařízení pohostinství, obchody
(potraviny, smíšené zboží, zelenina, večerka, textil, oděvy, květinářství, zahradnictví,
chovatelské potřeby a jiné), služby na úrovni drobného podnikání (např. kadeřnictví,
pedikůra, masáže) a řemeslných služeb (truhlářství, autoopravna, autodoprava, pila apod.).
Nově uvažované plochy veřejné vybavenosti jsou na volných plochách v centrální části
města v návaznosti na stávající objekt městského úřadu, a ve východní části města při silnici
II/101 v lokalitě určené pro novou zástavbu. Možnost umisťování nových zařízení občanské
vybavenosti existuje také v rámci smíšených obytných ploch. Rozvoj bytové funkce je
doprovázen přiměřeným rozvojem občanské vybavenosti s důrazem na školské,
zdravotnické a sociální vybavení ve vhodné docházkové vzdálenosti s možností racionálního
napojení na technickou infrastrukturu.
Nově jsou zvažovány plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost pro areál bývalého
kláštera, v této lokalité je záměrem obecně prospěšné společnosti vybudovat velký hospic.
Tab. č. 17: Občanská vybavenost obce
Výskyt (nejbližší místo)

Vybavenost:
Pošta
Zdravotnické zařízení
Policie ČR
Městská policie

Ano
Ano
Ne
Ano

Základní škola

Ano

Mateřská škola
Obecní knihovna

Ano
Ano

Hřbitov

Ano
Zdroj: ČSÚ, OÚ

9. 1 Školství
Základní škola Veltrusy, příspěvková organizace, okres Mělník, se sídlem Opletalova 493, je
školou spádovou, její spádový obvod zahrnuje 18 obcí. V letošním roce dojíždělo 252 žáků,
tj. cca 58 %.
Školní rok 2014−2015 ukončilo 423 žáků, kteří navštěvovali celkem 19 tříd – 11 na prvním
a 8 na druhém stupni. Ve všech ročnících byly dvě paralelní třídy, prvním ročníku 3 třídy .
K výuce využívá 18 kmenových učeben a 3 pracovny odborné (fyzika, 2 počítačové učebny),
dále cvičnou kuchyni, 2 tělocvičny (jednu z nich si pronajímáme od Sokolu Veltrusy), cvičí se
i na školním hřišti s umělou i travnatou plochou, zrekonstruovanou běžeckou dráhou a
výbavou pro sportovní hry. K dispozici má rovněž venkovní učebnu v prostoru školní
zahrady. Využívá také učebnu vybavenou pouze kobercem – zejména na výuku dramatické
výchovy, výchovy ke zdraví nebo výchovy k občanství.
Všechny třídy jsou vybaveny buď interaktivní tabulí (celkem 2),
dataprojektorem (celkem 11), nebo dataprojektorem (celkem 7 + 1 přenosný).
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Škola zaměstnává 28 pedagogických pracovníků, 6 vychovatelky školní družiny, 2 asistenty
pedagoga a 13 nepedagogických pracovníků. Od června 2014 je zaměstnankyní školy také
školní psycholožka a speciální pedagožka.
Mateřská škola
Mateřská škola Veltrusy, okres Mělník, se sídlem U Školy 567, funguje jako příspěvková
organizace. Je to čtyřtřídní MŠ se sedmi učitelkami a ředitelkou. V současné době
navštěvuje MŠ 108 dětí, výrazná většina (85 % ve šk. roce 2015/2016) je z Veltrus.
Školka má tři pavilóny v sousedství základní školy a moderní vybavení, v jednom z nich je
také vlastní jídelna.
Ve vazbě na demografický vývoj se aktuálně přesouvá populační boom, který nedovolil plné
uspokojení žádostí rodičů o umístění dětí do MŠ, na školu základní, kde je nedostatek
učeben, byť dle tabulkových parametrů MŠMT není kapacita školy naplněna.

9. 2 Lékařská péče, sociální péče a péče o seniory
Ve městě je lékařská ordinace pro děti i dospělé, zubní ordinace. Další lékařské služby jsou
dostupné v sousedních Kralupech nad Vltavou.
Pro matky funguje ve městě Rodinné centrum Havránek, který pořádá také jazykové kurzy,
cvičení, jógu aj.
Dlouhodobým plánem města je zlepšení služeb v oblasti péče o seniory a to ve spolupráci
s organizacemi v okolních městech, případně i vybudování vlastního centra poskytování
sociálních služeb a péče o seniory.

9. 3 Sport a kultura
Jedním z kulturních center je Zámek, jehož areál byl pět let intenzivně rekonstruován po
povodňových škodách a 2015 opět otevřen. V areálu zámku se pořádají akce po celý rok
(Slavnost růží, Víkend otevřených zahrad, Mikulášská, koncerty aj.).
Stejně tak probíhá řada kulturně-společenských akcí přímo pod hlavičkou města – tradičně
např. Masopust, na kterém se podílejí také místní spolky – ASPV Veltrusy, AFK Veltrusy
(fotbalisté), obec baráčníků, Rodinné centrum Havránek
- Silnou stránkou obce je podíl spolků při organizaci městských akcí – kromě Masopustu
např. i při 1. ročníku úspěšného „Happeningu na starém mostě“ (návštěvnost cca 1000 lidí)
nebo např. při „Zahájení adventu“ aj. Výraznou kulturní událostí je také benefiční „Bezva
den“, který v červnu organizuje ZŠ.
Řada akcí probíhá také v klubovně ASPV – např. cestopisné besedy s projekcí, komorní
koncerty aj. akce. Velmi dobré renomé má Výstavní síň Ladislava Čepeláka (budova Měú
v přízemí), kde probíhají pravidelně výstavy rozmanitých umělců. (Grafik a prof. Ladislav
Čepelák ve Veltrusích dlouho žil a tvořil)
Další kulturní akce probíhají v kostele a v restauracích (koncerty, plesy).
Ve Veltrusích je od 20. let 20. století činná místní knihovna (ul. Palackého, v domě, kde je
pošta), která navázala na Čtenářskou besedu (založena již r. 1881). Oddělení dětské
literatury bylo otevřeno v r. 2012. V současné době knihovna nabízí přes 14000 svazků,
v roce 2016 je záměrem rozšířit výpůjční dobu, která je v současnosti pouze v pátek od 14
do 17 hodin.
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O kultuře, sportu a spolkovém životě pravidelně informuje místní tištěný zpravodaj –
Veltruské listy, které mají vysokou kvalitu a vycházejí čtvrtletně.
TJ Sokol Veltrusy
Tělovýchovná jednota Sokol vyla založena v roce 1896. Za okupace byla v roce 1941 jeho
činnost zastavena a po roce 1948 byl sloučen do jednotné tělovýchovy.
V současnosti nabízí TJ Sokol ve vlastní tělocvičně řadu možností ke sportování, cvičení
(pilates apod.), provozuje tenisovou školu a zejména organizuje běhy veltruským parkem.
V dubnu 2015 se uskutečnil již 17. Ročník a „neformálně“ se běhá takřka po celý rok.
ASPV Veltrusy
Největší sportovní organizace založena v r. 1993, aktuálně zhruba 300 aktivních členů.
Zajišťuje pravidelné cvičební hodiny pro děti každého věku, mládež i dospělé.
Spolek organizuje již 16 let hojně navštěvovaný „Běh veltruským parkem“ (v roce 2014 přes
350 účastníků), Medvědí stezku, turnaje v pétanque, „minitriatlon“ Ocelový Mars a oblíbené
jsou tradiční dětské tábory a řada dalších akcí.
AFK Veltrusy
Atletický fotbalový klub má v současnosti dva týmy, muži hrají okresní přebor (v sezóně
2014/2015 obsadili sedmé místo) a „velmi smíšený“ tým „nadějí“, tedy mladší přípravku. Svá
utkání hraje na vlastním fotbalovém stadiónu, v jehož zázemí je i hřiště pro děti.
Rodinné centrum Havránek
Spolek Veltruských maminek zaměřený na pořádání akcí pro děti. Mezi pravidelné akce patří
jazykové kurzy, cvičení jógy, kurzy hraní na hudební nástroje, cvičení s dětmi a jiné kreativní
aktivity. V roce 2015 se podařilo získat grant od nadace VIA na komunitní projekt ve
Veltrusích, který bude vybrán a realizován obyvateli Veltrus v roce 2016.
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů má velmi dlouhou historii. O založení se začalo jednat v roce 1881
po vzoru „sousedů“ ve Velvarech a v Chržíně a oficiálně byl sbor ustaven na valné hromadě
22. 10. 1882.
Po roce 2005 nastal útlum činnosti, ale roku 2009 byla práce sboru opět obnovena – nejprve
jednotka a posléze i sbor. Velitelem jednotky se stal Milan Tirala. Postupně se přidávali další
a tak v roce 2010 se obnovilo SDH jejímž starostou se stal Vladimír Florián.
V tomto roce bylo JSDH bylo přizváno na pomoc při odstraňování škod po povodních
v Libereckém kraji - Raspenava. Z důvodu vytíženosti obou osob se v roce 2011 zvolil nový
starosta SDH, ale i nový velitel JSDH. Starostou SDH se stal Antonín Pražák a velitelem
JSDH se stal Martin Florian. Ještě v tomto roce proběhly oslavy 130 let založení sboru ve
Veltrusech. Celá akce proběhla v letním kině Veltrusy, za příznivého počasí a dobrými
ohlasy občanů.
V roce 2013 se volil na výroční schůzi nový výbor a vedení SDH. Starostou SDH se stal ing.
Jiří Šlechta a místostarostou Lukáš Vidím, jednotka zůstala beze změny. V Červnu roku
2013 zasáhla město Veltrusy ničivá povodeň, na které se veltruští hasiči za velké pomoci
města a občanů podíleli na organizaci ochrany města a následně na odstraňování škod po
povodních, při kterých pomáhali i sbory z celé ČR. V současné době SDH ve spolupráci s
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jednotkou pořádá různé akce v našem městě (například ples hasičů, preventivně výchovnou
činnost v místní škole, ukázky techniky, dětské dny, odlet čarodějnic atd.) ale i zajištění akcí
jiných složek. Po rekonstrukci hasičského domu byla předána k užívání dětská klubovna a
pro jednotku sprchový kout a zázemí.
SDH Veltrusy má dnes 34 členů, a z techniky disponují 1x T148, 1x malý člun s motorem, 1x
DA 31 Furgon, 1x plovoucí čerpadlo,1x motorová pila, 1x PS 12.
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Území města Veltrusy zahrnuje přírodně cenné lokality, zároveň je vystaveno intenzivnímu
ohrožení průmyslovou činností.

10. 1 Chráněná území a biokoridory
Na území města Veltrusy se nachází nadregionální biokoridor 58 Údolí Vltavy – K10 (VPO
dle ZUR K58) a regionální biocentrum 1483 Veltruský luh (VPO dle ZUR RC1483).
Aktuálně přítomné systémy ES v posloupnosti od nadregionální úrovně (NR) k regionální (R)
a lokální úrovni (L) byly v širším zájmovém území prostorově provázány a vytvářejí logický
systém ES vymezený výhradně na ekosystémovém (biotopovém či stanovištním) základě. V
řešeném území byly proto naznačeny návaznosti do všech sousedních území.
ÚSES je zpracován v podrobnosti Plánu ÚSES na aktuální krajinná rozhraní, hranice
pozemků KN a na prostorové rozdělení lesa (lesnický detail).
Vyšší hierarchie ÚSES vychází z celorepublikové koncepce založené v ÚTP NRaR ÚSES
ČR (Bínová et al.1996) a byla fakticky převzata z platných Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje (2011).
Nadregionální hierarchie byla v detailech upřesněna, především pak při provázání s
lokálními systémy.
Regionální úroveň do řešeného území přímo nezasahuje.
Detailně vymezený Plán ÚSES města Veltrusy je ve veřejném zájmu. Chybějící (resp.
nefunkční) úseky vymezeného Plánu ÚSES města Veltrusy jsou zahrnuty do veřejně
prospěšných opatření (VPO) s předkupním právem a možností vyvlastnění.
Přírodní (funkční) skladebné části ÚSES, tj. biocentra i biokoridory, jsou nezastavitelným
územím.
V biokoridorech se připouští pouze vedení liniových staveb a umístění drobných technických
objektů.
V roce 2013 zde byla vyhlášena tzv. Přírodní památka – území o 255,5 ha, které je
evropsky významnou lokalitou s výskytem chráněných brouků páchníka hnědého a roháče
obecného.

10. 2 Ložiska surovin a ochrana půdy
Území je součástí českého křídového útvaru, jeho okrajové jihozápadní části. Podloží tvoří
především sedimentární horniny svrchní křídy – spodnoturonské slínovce a jílovce a
středoturonské písčité slínovce, tyto horniny jsou obvykle překryty kvartérními sedimenty a to
především štěrky a písky pleistocénních teras Vltava – Labe, případně vátými písky, v
polohách blízkých současnému toku řeky Vltavy tvoří kvartérní vrstvu holocénní nivní
sedimenty. Půdní kryt tvoří především písčité a jílovité, minerálně spíše slabé hnědozemě,
ve vlastní vltavské nivě se vytvořily živinami velmi bohaté fluvizemě.
Z hlediska zvláštních podmínek geologické stavby (poddolovaná území, sesuvy a jiné
nebezpečné svahové deformace) ve smyslu zákona o geologických pracích (zákon
č.62/1988 Sb.) ve znění pozdějších předpisů se v prostoru k. ú. Veltrusy vyskytuje
(jihozápadně od zastavěné části obce) deponie – halda č. 5958 pískovně Veltrusy I po těžbě
štěrkopísků. Záznam o této deponii byl pořízen v roce 2007.
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V sousedním katastru obce Zlosyň se nachází výhradní ložisko nerostných surovin
L 9047100 a dobývací prostorna jehož části probíhá těžba štěrkopísku, v sousedním
katastru obce Všestudy se nachází výhradní ložisko nerostných surovin L 3002900,
chráněné ložiskové území CHLÚ 0029000 Křivousy a dobývací prostor DP 70768, na jehož
části probíhá těžba štěrkopísku.

10. 3 Opatření ke zlepšení životního prostředí
Největším negativním dopadem na životní prostředí (zejména na kvalitu ovzduší a na úroveň
hluku) je vliv výrobního areálu Kaučuk a dopravy.
Město navrhuje ke zvýšení biodiverzity a ekologické stability území realizace krajinotvorných
opatření:


zalesňování v rámci ÚSES (VPO WU-02, WU-04, WU-05, WU-06),



důkladně zvážit realizaci protihlukového valu se zelení podél silnice II/608, který
zároveň odcloní město od průmyslového areálu (VPS PK-01), 17/38



obnova a realizace nových alejí a doprovodné liniové zeleně podél všech silnic, cest
a železnice v území, remízků, soliterů a další krajinotvorné zeleně (kombinace
travnatých ploch s porosty keřů a stromů),



realizaci celistvého zeleného pásu především kolem R 608/II



systém sídelní zeleně se záměrem obnovy a zvýšení podílu vysoké a nízké zeleně ve
městě a jeho okolí,



revitalizace veřejných prostranství ve městě.

Plocha se starou ekologickou zátěží se nachází v ploše skládky skupiny odpadu O v
sousedství čistírny odpadních vod.
Město Veltrusy usiluje o minimalizaci negativního dopadu průmyslové výroby na svůj katastr,
jedním ze záměrů je také obnova monitorovací stanice imisních limitů.
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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). Město Veltrusy 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 11 členů. Zastupitelstvo města Veltrusy pracuje
v čele se starostou obce a místostarostou.
V posledních komunálních volbách v říjnu 2014 kandidovalo 9 volebních subjektů, z nichž 8
získalo mandáty: SNK pro Veltrusy, Změna pro Veltrusy – patrioti a ČSSD po dvou
mandátech, ANO 2011, TOP 09 s podporou nezávislých, KDU-ČSL, Nezávislí a Občanské
sdružení Veltrusy a Veltrusy 2014 po 1 mandátu. Starostou byl zvolen Mgr. Filip Volák (SNK
pro Veltrusy, místostarostou Ing. Jaroslav Morávek (Veltrusy 2014).
Na Měú plní funkci státní správa – stavební úřad, dále matrika a podatelna s Czech POINT.
Ve Veltrusích je funkční Městská policie (2 strážníci), vybavená pro měření rychlosti
radarem. Mezi zaměstnance úřadu patří také 4 pracovníci na úseku technických služeb.

Adresa úřadu
Městský úřad Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy
tel.: 317 070291
e-mail: informace@veltrusy.cz
elektronická podatelna: podatelna@veltrusy.cz
starosta: Mgr. Filip Volák, tel.: 315 781 187, mail starosta@veltrusy.cz
místostarosta: Ing. Jaroslav Morávek, tel. 317 070 290, mail
místostarosta@veltrusy.cz
Úřední hodiny:
Matrika, stavební úřad, evidence obyvatel
Pondělí
08.00-12.00 13.00-17.30
Středa
08.00-12.00 13.00-17.30
Podatelna, pokladna, Czech POINT, ověřování podpisů a listin
Pondělí a středa: 8.00-12.00 a 13.00-17.30
Úterý a čtvrtek: 8.00-12.00 a 13.00-15.00
Pátek: 8.00-12.00
Internetové stránky obce: www.veltrusy.cz (v současné době probíhá tvorba nových web.
stránek)
Podpisem starosty deklarovalo město Veltrusy v roce 2007 souhlas s naplňováním
Strategického plánu LEADER, na jehož základě Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o. (nyní
o.p.s.) byly 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.
Město vyslovilo 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.
39

Strategický plán města Veltrusy

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
- Město Veltrusy leží při pravém břehu Vltavy, spadá do působnosti obce
s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou.
- Území obce má rozlohu 801 hektarů, je tvořena jedním katastrálním územím.
Počet obyvatel překročil hranici 2000 osob.
- Hlavní atraktivitou města je zámek, který byl v posledních pěti letech velmi
nákladně rekonstruován
Ekonomický profil, lidský potenciál a trh práce
- Počet obyvatel rostl poměrně vyrovnaným tempem až do šedesátých let minulého
století, město tehdy mělo těsně přes 2000 obyvatel. Následoval pokles na
zhruba 1500 obyvatel a v posledních cca 15 letech rychlý vzestup, podle dat k 1.
1. 2015 má město 2018 trvale bydlících obyvatel.
- Obyvatelstvo města má příznivou věkovou a poměrně dobrou i vzdělanostní
strukturu.
- Nezaměstnanost je poměrně nízká, odpovídá průměru Středočeského kraje.
Velká většina obyvatel dojíždí za prací do sousedních měst (Kralupy nad Vltavou,
Odolená Voda aj.) Část obyvatel dojíždí za prací a studiem do Prahy.
- Ve městě je málo neobydlených domů, také průměrné stáří bytového fondu se
zásluhou výstavby v posledních cca 20 letech zlepšuje
Školství, sociální a zdravotní péče
- Město má vlastní základní školu (přes 540 dětí, z toho více než polovina do školy
dojíždí z okolních obcí) i mateřskou školu (4 třídy), obě jsou dobře vybavené.
- Ve městě je pošta, zdravotnická ordinace (pro děti i dospělé), lékárna, veterinární
klinika, několik obchodů, působí zde městská policie.
- Tradiční roli v kulturním životě a službách má Místní knihovna

Kultura a sport
- Kulturním centrem města i okolí je veltruský zámek, národní kulturní památka,
která je během posledních let po rekonstrukcích a projektech postupně otevírána
veřejnosti
- Kromě zámku je několik památek také přímo ve městě - kostel Narození sv. Jana
Křtitele, pohřební kaple sv. Kříže, venkovská usedlost čp. 38, městský dům čp.
173 a vodní elektrárna Miřejovice čp. 145
- Dlouhou tradici má TJ Sokol, kromě něj působí ve městě také ASPV, fotbalový
klub AFK, Rodinné centrum Havránek a obec Baráčníků Tradiční je také běh
veltruským parkem, kterého se pravidelně zůčastňují stovky běžců všech
věkových kategorií
- V obci je fotbalové hřiště, tenisové kurty, dvě tělocvičny, dětská hřiště.
- katastrem města vede „evropská“ cyklotrasa Praha – Dresden.
- V obci chybí funkční kulturní dům.
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Technická vybavenost území a doprava
- Obec má kompletní základní technickou infrastrukturu, vodovod, kanalizaci
s napojením na ČOV, plyn, rozvody telekomunikačních sítí.
- Město má velmi dobrou dopravní dostupnost, v posledních letech byl upraven
střed obce
- Veřejnou dopravu zajišťují autobusy, část autobusových linek je součástí
pražského integrovaného systému ROPID.
- V blízkosti města je také hlavní železniční tah Praha – Kralupy nad Vltavou – Ústí
nad Labem – Děčín.
Životní prostředí
- Hlavním problémem je sousedství průmyslového podniku Kaučuk (hluk, ovzduší)
a intenzivní doprava v těsném okolí města.
- V posledních letech je problém s vysokou prašností ze vzniklé skládky inertního
odpadu v lokalitě Strachov.
- Nízký je podíl lesů, hlavně proto má město i velmi nízký koeficient ekologické
stability (0,18).
- Dobře funguje svoz komunálního odpadu i třídění základních složek domovního
odpadu, město má techniku na sběr bioodpadu. V roce 2015 obdrželi zájemci
z řad občanů města kompostéry. Město plánuje přebudovat stávající prostor
sběrného místa na sběrný dvůr.

Ze zámeckého parku
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12. 2 SWOT analýza
Silné stránky








Slabé stránky


Růst počtu obyvatel v posledních letech,
výhodná věková struktura populace
Kompletní a poměrně nová technická
infrastruktura (vodovod, kanalizace +
ČOV, plyn)
Obec tvoří nový územní plán
Velmi dobrá dopravní dostupnost
Hustá síť autobusových linek, část jich je
zahrnuta do systému ROPID
Dobře vybavená spádová základní škola
a mateřská škola
Fungující svoz odpadu i třídění






Příležitosti







Sousedství průmyslového areálu Synthos
a Česká rafinérská a.s.
Intenzivní doprava, zátěž hlukem a
zhoršené ovzduší
Riziko záplav
Chybějící chodníky v obci
Špatný stav některých nemovitostí ve
vlastnictví obce

Rizika/hrozby


Přírůstek dalších obyvatel, výstavba
nových bytů či rekonstrukce starých
Využití dotací z českých či evropských
fondů
Zlepšení stavu místních komunikací a
chodníků a dobudování chybějících
komunikací
Zvýšení podílu lesů resp. zelených ploch
Realizace protierozních a
protipovodňových opatření
Prohlubování spolupráce se zámkem
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Výstavba a provoz nového letiště
Vodochody
Omezování veřejné autobusové dopravy
Zhoršování přístupových komunikací i
komunikací v obci
Špatný technický stav mostu nad
Miřejovickým zdymadlem
Nedořešená revitalizace skládky inertního
odpadu Strachov
Další těžba písků v okolí katastru Veltrus
a navýšení dopraní zátěže
Nedostatek služeb a kapacity linek
veřejné autobusové dopravy v případě
vyššího nárůstu obyvatel
Nedostatek služeb pro seniory
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13. STRATEGICKÁ ČÁST
13. 1 Strategická vize
Město Vetrusy bude v horizontu deseti let prosperujícím sídlem v příjemném
prostředí, s dobře fungující infrastrukturou, zachovaným rezidenčním charakterem,
dostupnou občanskou vybaveností a bohatým kulturním a společenským životem.

13.2 Strategické cíle města Veltrusy do roku 2025:
1. Schválit nový územní plán, který bude oporou pro vyvážený rozvoj města v příštích
minimálně deseti letech.
2. Řešit strukturu, využití a špatný stav městských nemovitostí.
3. Dobudovat a udržovat kvalitní síť ulic a chodníků.
4. Zajistit dobrou dostupnost kvalitní zdravotní a sociální péče pro všechny věkové
kategorie s důrazem na staré a zdravotně či sociálně znevýhodněné občany.
5. Zajistit a rozvíjet kvalitní předškolní a základní vzdělávání.
6. Koncepčně řešit sítě technické infrastruktury a rozvíjet protipovodňovou ochranu
celého katastru města s výhledem na možný rozvoj města.
7. Rozvíjet a podporovat sport, kulturní a spolkový život ve městě.
8. Využívat potenciálu turistického ruchu ve spolupráci se státním zámkem Veltrusy a
přítomnosti unikátního zámeckého parku k příjemnému životu obyvatel i návštěvníků
města s důrazem na úpravu veřejných prostranství a výsadbu zeleně.

13.3. Problémové okruhy
Osmi strategickým cílům k dosažení cílů strategického plánu odpovídá následujících osm
problémových okruhů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Územní plán a rozvoj města
Městské nemovitosti
Chodníky a komunikace
Zdravotnictví a sociální péče
Školství
Technická infrastruktura a protipovodňová ochrana
Kultura, sport a spolkový život
Životní prostředí, krajina a turistický ruch

V další fázi tvorby SP bude provedena SWOT analýza u každého problémového okruhu
v návaznosti na stanovené strategické cíle.
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13. 4 Prioritní problémové okruhy
Město nevlastní významnější kulturní památky, a proto jsou projektové záměry do příštích let
rozděleny do následujících oblastí:
-

Územní plán a rozvoj obce
Technická a dopravní infrastruktura
Občanská vybavenost
Životní prostředí

13. 5 Dlouhodobé záměry obce
Město je vlastníkem několika nemovitostí, které buď používá pro svůj provoz (budova
Městského úřadu), nebo částečně (pošta) nebo zcela pronajímá (dům lékařů).
V dlouhodobém horizontu by město rádo vlastnilo nemovitost, kde by bylo možné mít
všechny služby dohromady. Jako vhodné se aktuálně zdá koupě stávající nemovitosti (např.
Ferdinandova vila na náměstí A. Dvořáka) nebo výstavba zcela nové nemovitosti, kde by
byla poskytována především lékařské péče v kvalitnějším a bezbariérovém prostředí
Dalším dlouhodobým záměrem je zprovoznění resp. rekonstrukce letního kina (či jeho
přeměna na univerzální kulturní areál). Na tomto záměru je třeba najít shodu s vlastníkem
pozemků, což je Národní památkový ústav.
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13. 6 Databáze projektů
Projektová karta č. 01
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Zateplení mateřské školy
Město Veltrusy
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Tento projekt zahrnuje výměnu oken, zateplení vnějšího pláště budovy a
rekonstrukce topného systému.

Investiční záměr

ANO

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

Budou vyhotoveny ve vazbě na projekt

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

3.700.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016

Možnost získat
podporu
z dotací

Již byla přidělena dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši max. 2,2
mil. Kč
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Projektová karta č. 02
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Centrum služeb – lékařská péče, komunitní centrum a sociální služby
Město Veltrusy
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Rekonstrukce nebo výstavba prostor pro:
- lékařskou péči
- komunitní centrum
- sociální služby pro seniory a hendikepované osoby

Připravenost
projektu

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Bude zhotovena

Doklady dle staveb. zákona

Ano

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce nebo i nákup

Celkové náklady

10.000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2025

Možnost získat
podporu
z dotací

IROP, MMR
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Projektová karta č. 03
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Vyhotovení nového územního plánu města Veltrusy
Město Veltrusy
Starosta obce
Technická infrastruktura

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

Vypracování nového územního plánu města

Investiční záměr

NE

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

Není potřeba

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

700.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016 - 2019

Možnost získat
podporu
z dotací

IROP, Ministerstvo pro místní rozvoj
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Projektová karta č. 04
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Výstavba sběrného dvora
Město Veltrusy
Starosta obce
Technická infrastruktura

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

Vybudování sběrného dvora se zpevněnou plochou a oplocením. V areálu
budou mít občané možnost přenechat bioodpad, tříděný odpad a ostatní
odpady.

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

7.000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016 - 2020

Možnost získat
podporu
z dotací

FROM Středočeského kraje
SFŽP
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Projektová karta č. 05
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Výstavba osvětlení na přechodu silnice II/608
Město Veltrusy
Starosta obce
Dopravní infrastruktura

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

Vybudování osvětlení na přechodu přes silnici II/608 u značky obec Veltrusy.
Součástí investice je i dobudování chodníků u přechodu a přivedení elektro
kabeláže.

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

250.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016

Možnost získat
podporu
z dotací

Schválená příspěvek 100.000,- Kč od Nadace ČEZ
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Projektová karta č. 06
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Dobudování a opravy komunikací
Město Veltrusy
Starosta obce
Dopravní infrastruktura

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

Připravenost
projektu










Ul. Nová, ul. Riegrova – poslední vrstva
Ul. Jos. Dvořáka- dobudování posledního úseku ulice
Ul. Františka Šafaříka
ul. Hálkova, ul. Opletalova, ul. Baarova - opravy
Ul. Pod Horami – až po výstavbě kanalizace (resp. po přípojkách)
komunikace kolem hřbitova (min. 1. vrstva)
Ul. Palackého (zejména směrem k fotbal. hřišti, včetně krajnic atd.)
A další dle potřeby

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

10.000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2025

Možnost získat
podporu
z dotací

SFDI, MMR
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Projektová karta č. 07
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Chodníky
Město Veltrusy
Starosta obce
Dopravní infrastruktura

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








Ul. Palackého – u pošty
Ul. Palackého (prioritně u sokolovny, poté dále)
Ul. Tyršova, Žižkova
Ul. Šafaříkova – chodník ke hřbitovu /projekt z pův. rozsahu „revitalizace
centra a zklidnění dopravy“
Ul. U Stadionu, ul. Družstevní, ul. Nová, ul. Jiráskova, ul. Jahodová majitelé domku již zaplatili, součást smlouvy (dle smlouvy z r. 2010)
Chotkova (projekt a žádost na FROM, 2015)
Navazující na nám. Ant. Dvořáka (Třebízského, začátek Alešovy)Podél
hl. silnice „101“ – od sběrného místa k řadovkám příp. až k Zahradnictví
Jelínek /pův. projekt „narušila“ výsadba stromů; možnost dotace ze
SFDI/
Navazující chodník a stezka pro cyklisty z ul. Žižkova na chodník kolem
průmysl. areálu (směrem na Kralupy); jednání s Čes. Rafinérskou a.s.
(jde o majetek Unipetrolu) i Synthosem
Chodník od kaple k pomníku padlých



A další dle potřeby







Připravenost
projektu

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

12.000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016 - 2025

Možnost získat
podporu
z dotací

FROM, MMR
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Projektová karta č. 08
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce a doplnění osvětlení ve městě
Město Veltrusy
Starosta obce
Technická infrastruktura

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

-

Rekonstrukce a doplnění osvětlení v ulicích Maršálka Rybalka,
Nerudova, V Cihelnách
Případně dle potřeby i jiných lokalitách

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

1.000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2025

Možnost získat
podporu
z dotací

FROM, MMR
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Projektová karta č. 09
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Parkoviště ulice Maršála Rybalka
Město Veltrusy
Starosta obce
Dopravní infrastruktura

Partneři projektu

Národní památkový ústav

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Vybudování parkovacích ploch v ulici M. Rybalka, v lokalitě mezi kruhovým
objezdu se silnicí II/608 a náměstím Antonína Dvořáka. Přesná lokalita bude
odvislá od vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům v této lokalitě.

Připravenost
projektu

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce, část pozemků vlastní soukromí
vlastníci - nákup pozemků nebo jejich pronájem

Celkové náklady

3.000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016 - 2020

Možnost získat
podporu
z dotací

SFDI, MMR, FROM
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Projektová karta č. 10
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Parkovací místa ulice Tyršova u Sokolovny
Město Veltrusy
Starosta obce
Dopravní infrastruktura

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

Vybudování parkovacích ploch v ulici Tyršova u Sokolovny

Připravenost
projektu

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

300.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2020

Možnost získat
podporu
z dotací

SFDI, MMR, FROM
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Projektová karta č. 11
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce domku hrobníka na hřbitově
Město Veltrusy
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Oprava objektu.

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

1.500.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2020

Možnost získat
podporu
z dotací

SFZP, MMR
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Projektová karta č. 12
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Oprava hřbitovní zdi
Město Veltrusy
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Oprava zdi kolem hřbitova včetně nového omítnutí zdi

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

500.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2020

Možnost získat
podporu
z dotací

MMR
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Projektová karta č. 13
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce městského rozhlasu
Město Veltrusy
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Doplnění současného systému zejména v lokalitě povodňové zóny, dále také
v lokalitách nové výstavby rodinných domů.

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

2.000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2020

Možnost získat
podporu
z dotací

SFŽP
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Projektová karta č. 14
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Obnovení stromové aleje v ulici Maršála Rybalka
Město Veltrusy
Starosta obce
Životní prostředí

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

Obnovení pokácené staré lipové aleje v ulici Maršála Rybalka směrem
k restauraci U Libuše.

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

250.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2018

Možnost získat
podporu
z dotací
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Projektová karta č. 15
Název projektu:

Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Realizace „Zeleného pásu kolem Veltrus“ (zvláště podél silnice II/608 +
návaznost na lokalitu V Rovném severním směrem k D 8)
Město Veltrusy
Starosta obce
Životní prostředí
Synthos, Kaučuk a další firmy v okolí města

Výsadba a revitalizace zeleně, stromů, , který odhluční město od hlukové,
prachové zátěže z okolní dopravy a průmyslového areálu.

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce a po souhlasu s vlastníky

Celkové náklady

2.000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2025

Možnost získat
podporu
z dotací

SFŽP, IROP, SZIF
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Projektová karta č. 16
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Obnova imisní monitorovací stanice
Město Veltrusy
Starosta obce
Životní prostředí

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

Vybudování nebo znovu zprovoznění monitorovací stanice imisí ve městě
Veltrusy a okolí.

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

1.000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2020

Možnost získat
podporu
z dotací
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Projektová karta č. 17
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Digitální povodňový plán
Město Veltrusy
Starosta obce
Životní prostředí

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

Zhotovení povodňového plánu města Veltrusy a okolí.

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

200.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2020

Možnost získat
podporu
z dotací

SFŽP
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Projektová karta č. 18
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Protipovodňová opatření
Město Veltrusy
Starosta obce
Životní prostředí

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

Vybudování dílčích protipovodňových opatření v katastru města, která omezí a
zabrání škodám na majetku při povodních.

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

5.000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2025

Možnost získat
podporu
z dotací

SFŽP
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Projektová karta č. 19
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Zpomalovací prvky na silnicích
Město Veltrusy
Starosta obce
Dopravní infrastruktura

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

Vybudování prvků na silnicích (retardéry, radary apod), které zklidní dopravu na
území města zejména v lokalitách s vyšší frekvencí chodů, např. ulice
Palackého, Šafaříkova.

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

500.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2020

Možnost získat
podporu
z dotací

SFDI,IROP
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Projektová karta č. 20
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Zpřehlednění dopravního značení u křižovatky u fotbalového hřiště
Město Veltrusy
Starosta obce
Dopravní infrastruktura

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

Zhotovení svislého a podélného značení na frekventované křižovatce u hřiště.

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

Byly vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

100.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2015-2016

Možnost získat
podporu
z dotací
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Projektová karta č. 21
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Kamerový systém ve městě
Město Veltrusy
Starosta obce
Technická infrastruktura

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

Rozšíření kamerového systému případně celková obměna. Osazení kamer
zejména do centra města, školy a další často frekventovaná místa.

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

500.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2017

Možnost získat
podporu
z dotací

IROP, FROM
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Projektová karta č. 22
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Vozová technika pro hasičskou jednotku
Město Veltrusy
Starosta obce
Technická infrastruktura
MERO, Hasičský záchranný sbor ČR

Koupě nového nebo použitého hasičského vozu (nástavba cisterna), případně
menšího terénního vozu.

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

Není potřeba

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

3.000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2017

Možnost získat
podporu
z dotací

IROP, FROM
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Projektová karta č. 23
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Stroj na sběr exkrementů
Město Veltrusy
Starosta obce
Technická infrastruktura

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

Koupě stroj na sběr exkrementů, drobného odpadu a nedopalků.

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

Není potřeba

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

100.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2018

Možnost získat
podporu
z dotací

IROP, FROM, SFŽP
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Projektová karta č. 24
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Vybudování a obnova přechodů pro chodce a míst pro přecházení
Město Veltrusy
Starosta obce
Technická infrastruktura

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

Realizace nových přechodů pro chodce a míst pro přecházení v nejvíce
exponovaných lokalitách ve městě, zejména se jedná o lokality na náměstí
Antonína Dvořáka, ulice Palackého u lékárny a Sokolovny apod.

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

800.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2020

Možnost získat
podporu
z dotací

IROP, FROM
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Projektová karta č. 25
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Webové stránky města
Město Veltrusy
Starosta obce
Technická infrastruktura

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

Zhotovení nových webových stránek města.

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

Není potřeba

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

100.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016

Možnost získat
podporu
z dotací

IROP, FROM
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Projektová karta č. 26
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce dvojdomku-školní družina
Město Veltrusy
Starosta obce
Občanský vybavenost

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

Projekt a realizace bytů nad dvojdomkem, renovace přízemí s ohledem na
změnu vytápění

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

V rámci realizace projektu

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

1.000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2020

Možnost získat
podporu
z dotací

IROP, FROM
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Projektová karta č. 27
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Výstavba multifunkčního objektu (vč. autobus. zastávek) na náměstí
Město Veltrusy
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Výstavba nových autobusových zastávek na náměstí Antonína Dvořáka

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Vyhotovena

Doklady dle staveb. zákona

Stavební povolení je vydáno

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

500.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2020

Možnost získat
podporu
z dotací

IROP, FROM
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Projektová karta č. 28
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Přístavba – základní škola
Město Veltrusy
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

rozšíření kapacit kmenových učeben, výstavba bezbariérového přístupu,
zvažovány jsou tři varianty:
- přístavba nad vchodem do školy
- přístavba nové části umístěna na severní části budovy
- rekonstrukce půdy a realizace učeben v půdních prostorách
Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

Není potřeba

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

16.000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2020

Možnost získat
podporu
z dotací

IROP, FROM
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Projektová karta č. 29
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Vybudování cyklotras ve městě a v okolí
Město Veltrusy
Starosta obce
Dopravní infrastruktura

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

Vybudování cyklotras ve městě, nové cyklostezky v katastru města pro zvýšení
turistického ruchu ve městě, propojeni s okolními městy zejména Nelahozeves a
Kralupy nad Vltavou

Připravenost
projektu

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Příprava projektu

Doklady dle staveb. zákona

Budou vyhotoveny

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce.

Celkové náklady

8.000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2025

Možnost získat
podporu
z dotací

IROP, FROM
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Projektová karta č. 30
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Studie dešťová kanalizace v lokalitě jahodové pole, ul. Fr. Šafaříka
Město Veltrusy
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Zajištění odvodu dešťových vod z uvedené lokality

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Bude ve formě studie

Doklady dle staveb. zákona

Ve vazbě na studii

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce

Celkové náklady

300.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2017

Možnost získat
podporu
z dotací
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Projektová karta č. 31
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Studie dešťová kanalizace v ulici Žižkova
Město Veltrusy
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Zajištění odvodu dešťových vod z uvedené lokality

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Bude ve formě studie

Doklady dle staveb. zákona

Ve vazbě na studii

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce

Celkové náklady

300.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2017

Možnost získat
podporu
z dotací
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Projektová karta č. 32
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Oprava kaple na hřbitově
Město Veltrusy
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Oprava střechy, fasády, případně dalšího dle zjištění projektanta

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Zadána

Doklady dle staveb. zákona

Není třeba ???

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce

Celkové náklady

400.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016

Možnost získat
podporu
z dotací

ano
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Projektová karta č. 33
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Výstavba chodníků svépomocí
Město Veltrusy
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Zajištění materiálu pro občany, kteří mají zájem vylepšit vzhled před vlastním
domem

Investiční záměr

Ano

Projektová dokumentace

Bude ve formě studie

Doklady dle staveb. zákona

Není třeba ??? (co když je tam přechod)

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

V majetku obce

Celkové náklady

5.000.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2016-2025

Možnost získat
podporu
z dotací

78

