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PŘEDMLUVA
Strategický plán obce Tuchoměřice je koncepčním dokumentem, který
•

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

•

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

Ke strategické části dokumentu jsou volně připojeny projektové karty, v nichž jsou
charakterizovány jednotlivé akce, s nimiž v horizontu zhruba dvou následujících volebních
období obec počítá a které jsou potřebné k tomu, aby se podařilo naplnit strategickou vizi
formulovanou v tomto strategickém plánu.
Strategický plán obce Tuchoměřice vznikal v součinnosti zastupitelů obce a zpracovatelů,
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Členové zastupitelstva 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 koncem roku 2018, kdy byl strategický plán obce připravován.
V textu bylo využito fotografií a dalších obrazových a mapových podkladů z internetových
stránek a úřadu obce.

Přírodní památka Kněžívka
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1. ÚVOD
1. 1 Základní informace
Obec Tuchoměřice patří administrativně pod okres Praha-západ a náleží pod Středočeský
kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Černošice. Historické jádro obce je
rozloženo při Únětickém potoku. Dvě části obce, Tuchoměřice a Kněžívka, jsou již spojeny
zástavbou, třetí, Pazderna, se nachází cca 1,5 km severozápadně od středu obce.
Jazykovědci vykládají jméno obce odvozením od osobního jména Tuchomír s významem
„ves lidí Tuchomírových“.
Tab. č. 1: Tuchoměřice – základní informace
ZUJ (kód obce):

539767

NUTS5:

CZ020A539767

LAU 1 (NUTS 4):
NUTS3:

CZ020A - Praha-západ
CZ020 - Středočeský kraj

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Hostivice

Obec s rozšířenou působností:

Černošice

IČ:

00241750

Katastrální plocha (ha):

887

Počet bydlících obyvatel k 31. 12. 2018:

1507

Nadmořská výška (m n.m.):

314

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

14° 16' 56'' E , 50° 8' 8'' N

První písemná zpráva (rok):

1301

Počet katastrů:

2 (Tuchoměřice a Kněžívka)

Počet základních sídelních jednotek:
Počet částí obce:

3 (Tuch., Kněž. a Pazderna)
2 (Tuchoměřice a Kněžívka)

PSČ:

252 67
Zdroj: ČSÚ

1. 2 Krátce z historie
První zmínka o obci pochází z roku 1301. Nejstarším místem v Tuchoměřicích je Kněžívka,
v minulosti to byla ves pražského knížete. Archeologické nálezy v minulosti potvrzují
existenci rozsáhlých pravěkých sídlišť ze 4.-3.století př.n.l. náležející ke kultuře laténské.
Obec Tuchoměřice (kostel a fara) je zmiňována v papežských registrech z roku 1352.
Tehdy si jistý Heliáš, držitel statku Tuchoměřice, pronajal pro sebe a svou manželku Markétu
od kláštera v Plasech les Choteč, kde založil dvůr. Později byl statek v držení několika
pražských měšťanů. V roce 1407 byl majitelem Čeněk z Valdštejna, který na statku pojistil
věno své manželky Elišky z Obříství. Ale již v roce 1410 Tuchoměřice prodal Habartovi
z Nedvídkova na Přelicích. Majitelé se pak střídali v rychlém sledu. V roce 1436 odkazovala
svým synům věno pojištěné na Tuchoměřicích Kateřina z Tepence, manželka Hynka
z Valdštejna na Rukštejně. Vzápětí po té se tu objevuje Zbyněk z Házmburka. V roce
1483 zde umřel Hynek Pihelský z Házmburka. Na začátku 16. století byl držitelem statku
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Bernard Glac ze Starého dvora a pak Baltazar Peřina ze Sloupna. Ten prodal statek Janovi
Sluzkému z Chlumu. Příslušníci tohoto rodu hospodařili na Tuchoměřicích celé století. Jejich
zásluhou byla původní gotická tvrz přebudována na renesanční šlechtické sídlo.
Tuchoměřice se za Sluzských staly jedním z významných center Českých bratří. Rodovým
erbem Sluzských z Chlumu byl stříbrný štít s červeným stupněm.

Sv. Václav z kostela sv. Víta

V roce 1615 koupil zámek Tuchoměřice s dvorem, pivovarem, mlýny a vsí Tuchoměřice
s chalupou rybářskou na Muráni, vsí Kněžívkou, tvrzí a dvorem Čičovice, vsí Malé a Velké
Čičovice, Otta Jindřich z Vartenberka. I když v roce 1616 pojistil na tomto statku věno své
manželky Doroty Boryňové ze Lhoty, dlouho Tuchoměřice nedržel a prodal je před rokem
1623 jezuitské koleji u sv. Klimenta v Praze. Na místě starého kostela sv. Víta a Linharta
a bývalé středověké tvrze byl zbudován r. 1666 - 1668 nový kostel a jezuitská rezidence.
Kostel byl postaven za účasti italského architekta Giovani Domenica Orsiniho. Nástěnné
malby jsou od Josefa Kramolína (1768). Jezuité drželi statek Tuchoměřický a nedaleký hrad
Okoř až do zrušení řádu císařem Josefem II. v roce 1773.
V roce 1898 byla budova kláštera pronajata ústavu pro rekonvalescenty nadace
Pislingovské, zřízeného z nadace a daru České spořitelny. Správou ústavu byla pověřena
Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Po zrušení řádu komunistickým
režimem v roce 1953 ústav připadl nemocnici Motol.
V okolí obce byla v lomech těžena opuka a zpracovávána lamači či také skalníky na stavební
materiál.
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Pohlednice z meziválečného období

V období mezi světovými válkami měly Tuchoměřice skoro stejně obyvatel jako dnes.
Soupis z roku 1932 uvádí v obci Tuchoměřice (přísl. Pazderna) 741 obyvatel, poštovní úřad,
četnická stanice, katolický kostel a evidovány tyto živnosti a obchody: zvěrolékař, výroba
cementového zboží, cihelna, družstvo pro rozvod elektrické energie v Tuchoměřicích,
2 holiči, 8 hostinců, kolář, kovář, 3 krejčí, léčebný ústav pražské všeobecné nemocnice,
3 mlýny, 2 obuvníci, 2 pekaři, pumpař, 4 rolníci, řezník, 5 obchodů se smíšeným zbožím,
tesařský mistr, 2 trafiky, truhlář, 2 zahradníci, zámečník.
A ve vsi Kněžívka bylo v roce 1932 zjištěno 540 obyvatel, později samostatná ves se stala
osadou Tuchoměřic. V roce 1932 byly zde evidovány tyto živnosti a obchody:zubní lékař,
družstvo pro rozvod elektrické energie v Kněžívce, 2 hostince, kolář, 2 konsumy, kovář,
krejčí, 2 mlýny, 3 obuvníci, pekař, pohřební ústav, 3 rolníci, 2 řezníci, 2 sedláři, 3 obchody
se smíšeným zbožím, 2 trafiky, truhlář, velkostatek Řádů premonstrátů na Strahově,
zednický mistr.

Vlajka obce Tuchoměřice
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1. 3 Kulturní a přírodní památky
Zámek sv. Víta
Renesanční zámek sv. Víta stojí na návrší nad obcí Tuchoměřice. Přestavbu z původní
gotické tvrze uskutečnil pravděpodobně syn Jana Služského, Ctibor Služský, který
se po jeho smrti (první pol. 16. století) ujal rodinného majetku. O přesné podobě se mnoho
neví, šlo však o čtyřkřídlou budovu kolem obdélného dvora.
Roku 1621 Tuchoměřice koupili představení nejstarší jezuitské koleje v Čechách
a v 50. letech 17. století zámek opravili. Nejstarší části dnešní stavby se datují do období
po roce 1665. O stavbu kostela sv. Víta se zasloužil slavný architekt italského původu
Giovanni Domenico Orsi, kterému byl zadán návrh a stal se jeho první zachovanou stavbou.
Obrazy pro oltáře si jezuité objednali počátkem 80. let 17. stol. od malíře Jana Jiřího
Heinsche. Některé se nezachovaly, ale obrazy z hlavního oltáře byly použity
i do současného oltáře sv. Víta. V letech 1732-1736 bylo dokončeno východní průčelí kostela
sv. Víta, kdy byly na průčelí umístěny pískovcové sochy, pocházející patrně z dílny Matyáše
Bernarda Brauna (sv. Ignác, sv. František Xaverský a sv. Václav).

Zámek sv. Víta

V roce 1773 byl jezuitský řád papežem zrušen. Zdejší panství bylo odhadnuto na 410 tisíc
zlatých a bylo převedeno do tzv. Studijního fondu Království českého. Správcem byl
jmenován hrabě Adam ze Šternberka. Počátkem roku 1811 bylo tuchoměřické panství dáno
do veřejné dražby. Roku 1855 bylo právo spravovat jmění přiznáno státu.
Dne 4. října 1899 byl v zámku otevřen ústav Františka Josefa I. pro rekonvalescenty. Správa
ústavu byla svěřena kongregaci milosrdných sester sv. Karla Boromejského. V 50. letech
20. století byli do zdejšího nemocničního zařízení svážení těžce nemocní pacienti
z pražských nemocnic.
V roce 1987 byla léčebna dlouhodobě nemocných zrušena. Záměr na vybudování sanatoria
pro léčení drogově závislých byl pro odpor veřejnosti zamítnut. Po listopadu 1989 byl objekt
v rámci restituce vrácen římskokatolické církvi. Arcibiskupství pražské poskytlo areál
křesťanské komunitě Nová cesta, která zde působí od roku 1998
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Kaple sv. Rozálie
Hřbitovní kaple sv. Rozálie je raně barokní stavba vybudovaná jezuity v letech 1673-1674,
sanktusová věžička však byla již r. 1676 vyměněna za novou. Stavba je obdélníková,
členěná ornamentálními pásy a s polokruhem ukončenými okny na bočních fasádách. Na
průčelí jsou nárožní pilastry, ornamentální pásy a portál s uchy a rovnou vylamovanou
římsou; nad portálem se nachází nika v obdélníkovém rámu, v níž je umístěna kopie sochy
Panny Marie Immaculaty. Průčelí kaple je zakončeno trojúhelníkovým štítem a koulemi na
podstavcích po stranách. Vnitřek je zaklenut křížovou klenbou, prostor oltáře pak valeným
pásem.
Oltář tvoří iluzívní malovaná architektura z r. 1768 od Josefa Kramolína (1730-1802). Josef
Kramolín, rodák z Nymburka, se stal r. 1758 členem Tovaryšstva Ježíšova, avšak členem
laickým, aby se mohl věnovat výhradně malbě. Vyzdobil též tuchoměřickou jezuitskou
rezidenci s kostelem sv. Víta a množství dalších řádových objektů v Čechách. Sochy sv.
Vendelína a Isidora jsou dílem Tobiáše Siesmajera.
V červnu 2011 byla kaple opravena nákladem obce a p. Jiřího Sommera. K církevním
obřadům je užívána jen výjimečně.

Kaple sv. Rozálie

Přírodní památka Kněžívka
Kněžívka leží v jižní části Tuchoměřic a patří k jedné z nejlépe zachovaných i odborně
dokumentovaných lokalit tzv. příbojového vývoje. Byly zde odkryty křídové sedimenty, a to
díky lomu, který zde kdysi fungoval. Těžily se zde proterozoické buližníky kralupskozbraslavské skupiny (černé i světleji šedé, místy až narůžovělé tvrdé laminované silicity.
Složeny jsou převážně z oxidu křemičitého (SiO2) ve formě křemene - chalcedonu případně
opálu. Díky své tvrdosti odolávali erozi a tvořily již před transgresí svrchnokřídového moře
nápadnou elevaci).
10
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V období svrchní křídy byla zdejší krajina formována erozí v suchozemských podmínkách
a později hlavně činností moře. Místní černé buližníkové skály bývaly mořským dnem. Zdejší
elevace byla součástí tzv. unhošťského hřbetu, který během svrchního cenomanu
a počátkem turonu místy vyčníval nad hladinu křídového moře. Na okraji centrální části lomu
jsou velmi dobře znatelné vyduté ohlazy způsobené příbojovými vlnami, které kdysi omývaly
skaliska.
Zbytky makrofauny v sedimentech ukazují na tehdy bohatý život v křídovém moři.
(Stereocidaris sorigneti, schránky ramenonožců, ústřic, žraločí zuby, plži Nerinea, Nerita
nodosa, mlži Neithea, Venilicardia, korály Microphyllia, Meandrastrae, Negoporites a další)
Svrchnokřídové příbojové uloženiny jsou dost rozšířeny. Lom v Kněžívce je však jejich
nejlepším odkryvem. Je zde zachycen složitý geologický vývoj intervalu zhruba 1,5 mil. let
(svrchní cenoman – střední turon). Zcela právem byla lokalita prohlášena za Přírodní
památku a od roku 1978 je chráněna státem.

Přírodní památka Kněžívka

Únětický potok
Únětický potok pramení v obci Kněževes, protéká obcemi Tuchoměřice, Statenice, Černý Vůl
a Únětice, odkud vtéká na území Prahy, kde tvoří její hranici. V této části se nachází přírodní
památka Údolí Únětického potoka a přírodní rezervace Tiché údolí a Roztocký háj.
V Roztokách se Únětický potok vlévá do Vltavy blízko zámečku – Středočeského muzea.
Pod obcí Únětice je podél toku vyznačena naučná stezka Roztocký háj a Tiché údolí. Trasa
prochází velice hezkým a klidným přírodním územím. Celou trasou se nabízejí další jiné
zajímavosti (zámek sv. Víta v Tuchoměřicích, přírodní památka Kněžívka, Kopaninský mlýn,
Černý vůl, Únětice, Údolí Únětického potoka, Kozí hřbety, Holý vrch, Trojanův mlýn,
Spálený mlýn, Tiché údolí a Roztocký háj, Braunerův mlýn, zámek v Roztokách).
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Pro pěší turisty vede z Tuchoměřic červená turistická značka. Do obce Tuchoměřice
se dostanete z Prahy ze stanice metra Bořislavka PID autobusovou linkou 312 za cca
25 minut.
Pro cyklisty prochází obcí Tuchoměřice CT: 0078. Do Tuchoměřic se můžete dostat trasou
podél Kopaninského potoka.

Únětický potok

1. 4 Geografie a klimatické podmínky
Tuchoměřice se z klimatického hlediska nacházejí v sousedství Prahy s mírně teplým,
suchým klimatem s mírnou zimou a s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Klima je
charakterizováno údaji:
• průměrná roční teplota se pohybuje okolo 8,2°C
• průměrný roční srážkový úhrn je pod 500 mm, okolí Prahy patří k nejsušším oblastem
v Čechách
• délka vegetačního období je udávána v délce 168 dnů
• teplotní a srážková maxima jsou 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.
Dle klimatické rajonizace je toto území charakterizováno dlouhým teplým a suchým létem,
velmi krátkým přechodným obdobím s mírně teplým až teplým jarem a podzimem, krátkou
mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
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2. ANALYTICKÁ ČÁST
2. 1. Obyvatelstvo
2.1.1. Počet obyvatel a jeho vývoj
Tuchoměřice se nacházejí v bezprostřední blízkosti Prahy, a zasáhl je proto stejný trend jako
jiné vesnice a města poblíž metropole. Developeři mají mimořádný zájem o pozemky a
výstavbu, obyvatelé Prahy i Středočeského kraje nemenší zájem o bydlení „jako v Praze, ale
mimo Prahu“ – a tak do prstence sídel kolem Prahy se stěhují noví obyvatelé a populace
roste. Růst počtu obyvatel Tuchoměřic však nebyl tak dramatický jako sousedních Statenic,
Horoměřic nebo Velkých Přílep, kde se populace za dvacet let zvýšila několikanásobně..
Tab. č. 2: Počet obyvatel obce Tuchoměřice a věková struktura
Počet obyvatel ve věku

Počet obyvatel
k 31. 12. 2018

0-14 let

15-64 let

65 a více let

Celkem
Muži

1507
745

312

956

239

163

478

104

Ženy

762

149

478

135

Zdroj: ČSÚ, veřejná databáze 2019

Vývoj počtu obyvatel obce
Graf ukazuje, jak se měnila populace obce Tuchoměřice a počet domů v datech SLBD od
prvního sčítání v roce 1869 do současnosti (poslední sčítání v roce 2011). Údaje v dalších
grafech jsou naopak z regionálních statistik, tato data vycházejí z matrik a od SLBD se tedy
trochu liší (ve Sčítání jsou zaznamenány v místě zaregistrované osoby k rozhodnému datu,
při posledním Sčítání k 26. 3. 2011).
Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel a domů Tuchoměřic při Sčítáních lidu, domů a bytů
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Zdroj: ČSÚ, SLBD
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Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel Tuchoměřic v letech 1995-2015 (k 1. 1. roku)
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Zdroj: ČSÚ, Regionální statistiky/demografické statistiky obcí

Graf č. 3: Vývoj počtu obyvatel ORP Černošice v letech 2000-2015
150000
137523
120990

100000
95580
81908
50000

0
2000

2005

2010

2015

Zdroj: ČSÚ, Regionální statistiky/časové řady

Graf č. 4: Vývoj počtu obyvatel Středočeského kraje v letech 1995-2015 (tisíce)
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Zdroj: ČSÚ, Regionální statistiky/časové řady

Obr. č. 1: Změna počtu obyvatel v obcích ORP Černošice v letech 2010-2016
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Zdroj: Územně analytické podklady ORP Černošice 2016
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Věková struktura obyvatelstva v obci Tuchoměřice
Okresy v sousedství Prahy jsou v posledních dvou desetiletích charakteristické vysokým
podílem mladých lidí, Tuchoměřice s průměrným věkem 39,4 let a indexem stáří 0,77 se
příliš neliší od průměru okresu Praha-západ. Výrazný je rozdíl proti Středočeskému kraji jako
celku.
Tab. č. 3: Podíl obyvatel obce, okresu a kraje v produktivním věku na celkovém počtu
obyvatelstva k 31. 12. 2018 (%)
věk
Předproduktivní (0-14 let)
Produktivní (15-64 let)
Poproduktivní (65 a více let)
celkem
Index stáří*/

Tuchoměřice
20,7
63,4
15,9
100,0
0,77

Okres P-západ
20,8
64,0
15,2
100,0
0,73

Středočeský kraj
17,5
64,6
17,9
100,0
1,02

*Poměr počtu obyvatel ve věku od 65 let proti počtu ve věku 0-14 let
Zdroj: Zdroj: ČSÚ, veřejná databáze 2018

2.1.2. Pohyb obyvatelstva
Následující tabulka ukazuje dynamiku růstu populace Tuchoměřic v posledních 20 letech.
Nejrychleji rostla populace zhruba mezi roky 2008-2013, kdy se meziroční růst populace
obce pohyboval kolem 50 osob, mezi roky 2009 a 2010 dokonce 96 osob. Po roce 2013 se
růst populace obce výrazně zpomalil.
Hlavním zdrojem růstu počtu obyvatel je přistěhovalectví, ale populace roste i zásluhou
přirozeného přírůstku, do obce se stěhovali v posledních patnácti letech především mladí
lidé. Tomu odpovídá i velmi nízký průměrný věk obyvatelstva obce.
Tab. č. 4: Pohyb obyvatel v obci v období 1998-2017
(změna za pětileté období – vždy od 1:1: počátečního roku k 31.12. posledního roku)
údaje
živě narození
zemřelí
přirozený přírůstek
přistěhovalí
vystěhovalí
přírůstek stěhováním
celkový přírůstek

1998-2002
50
56
-6
172
93
+79
+73

2003-2007
69
55
+14
249
144
+105
+119

2008-2012
88
48
+40
434
183
+251
+291

2013-2017
79
50
+29
315
279
+36
+65

Zdroj: ČSÚ , databáze demografických údajů za obce 2018

2.1.3. Vzdělání
Ve srovnání s krajským a zejména republikovým průměrem je v obci Tuchoměřice, podobně
jako v okrese Praha-západ, výrazně vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Obec
Tuchoměřice má však v porovnání s okresem Praha-západ poněkud „slabší“ data, což
odpovídá méně rychlému růstu populace a přílivu mladších lidí. Poslední „přesná“ data jsou
bohužel ze SLDB v roce 2011.

16

Strategický plán obce Tuchoměřice

Tab. č. 5: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatel ve věku od 15 let (%)
Bez vzd.
0,04
0,03
0,05
0,05

Tuchoměřice
Okres P-západ
Středoč. kraj
ČR

základní
15,6
13,0
16,9
17,4

vyučen
29,6
26,3
33,6
32,8

Mat. + VOŠ
29,9
34,0
32,2
30,9

VŠ
16,7
20,8
11,2
12,4

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

Graf č. 5: Obyvatelstvo obce starší 15 let podle nejvyššího dokončeného vzdělání
(bez osob, u nichž nebylo vzdělání zjištěno)
VŠ 199

základní + bez vzd.
191

maturita + VOŠ 357

vyučení, střední
bez maturity 354

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011

2.1.4. Rodinný stav
Mladému obyvatelstvu odpovídá i skutečnost, že svobodných je v obci zhruba stejný počet
jako ženatých a vdaných.
Tab. č. 6: Obyvatelstvo obce podle rodinného stavu
Rodinný stav
Celkem
Svobodní / svobodné
Ženatí / vdané
Rozvedení / rozvedené
Vdovy a vdovci

Muži
722
325
327
58
9

Celkem
1459
611
643
129
73

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011
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2.2. Struktura zaměstnanosti
2.2.1. Pracovní síly
Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva je v Tuchoměřicích zhruba stejná jako krajský a
republikový průměr i průměr okresu Praha-západ (v datech SLBD byl v Tuchoměřicích
vysoký podíl „nezjištěno“). Tuchoměřice a okres Praha-západ mají vyšší podíl
zaměstnavatelů, okres i relativně vysoký podíl OSVČ.
Tab. č. 7: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (% z celé populace)
zaměstnaní
nezaměstnaní
zaměstnanci zaměstnavatelé OSVČ
33,0
2,5
6,6
2,8
33,6
2,9
8,8
2,9
35,2
1,6
6,3
4,1
34,2
1,6
5,6
4,8

Celkem
Tuchoměřice
Praha-západ
Středočeský kraj
Česká republika

47,6
50,8
50,0
49,0

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

2.2.2. Nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti je v Tuchoměřicích velmi nízká, podobně jako v jiných obcích
v okolí Prahy.
Na konci roku 2012 MPSV změnilo metodiku vykazování nezaměstnanosti. Ta byla původně
definována jako podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let proti počtu ekonomicky
aktivních 15-64 let, nyní ji vykazuje jako „podíl nezaměstnaných osob“, což jsou dosažitelní
uchazeči ve věku 15-64 let proti počtu celé populace ve stejném věkovém rozmezí. Vedle
toho vykazuje ČSÚ „obecnou míru nezaměstnanosti“ podle mezinárodních norem ILO (podíl
nezaměstnaných na celkové pracovní síle), tyto údaje se zakládají na výběrovém šetření
pracovních sil a nejsou tudíž k dispozici po obcích.
Graf č. 6: Podíl nezaměstnaných osob v období 2014-2019 (v %)
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2.3. Místní ekonomika
2.3.1. Podmínky pro hospodářský vývoj
Analýza podmínek pro hospodářský rozvoj, kterou obsahují územně analytické podklady pro
ORP Černošice, vychází pro většinu obcí prstence kolem Prahy příznivě.
Důvodem jsou zejména:
-

velmi dobrá dopravní dostupnost, hustá síť komunikací (často ovšem přetížených),
integrovaná městská doprava

-

kvalitní pracovní síla (vysoký podíl lidí s vyšším vzděláním)

-

dostatek pracovních příležitostí (zpravidla nikoli ve vlastních obcích, ale v Praze)

-

rozvoj terciární sféry

-

turistická atraktivita některých částí ORP

-

zejména severní část ORP má předpoklady k zemědělství, je zde kvalitní půda, často
bohužel nevhodně zabíraná pro zástavbu

-

tato masivní zástavba v mnoha obcích vytváří tlak nejen na dopravní, ale také další
infrastrukturu, kterou jen v některých oblastech zajistí konkurence, mnoho zůstává na
obcích (odpady, školská zařízení, sociální zařízení aj.).

Obr. č. 2: Hodnocení podmínek pro hospodářský vývoj v obcích ORP Černošice

Zdroj: Územně analytické podklady ORP Černošice, 2016
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2.3.2. Zemědělství
Zhruba 70 % katastru obce představuje zemědělská půda a z ní asi 90 % půda orná. Orná
půda je užívána pro zemědělskou - rostlinnou výrobu.
Podíl lesů není vysoký, v porovnání se sousedními obcemi je však ještě poměrně solidní.
Tab. č. 8: Výměry zemědělské a nezemědělské půdy (v roce 2017)
Druh
Celková výměra pozemku
Zemědělská půda
Zahrady
Trvalé trávní porosty
Orná půda
Ovocné sady
Nezemědělská půda
Vodní plochy
Ostatní plochy
Lesní půda
Zastavěné plochy

v ha
887
629
32
19
571
7
258
5
107
110
36

%
100,0
70,9
3,6
2,1
64,4
0,8
29,1
0,6
12,1
12,4
4,0

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze 2018

2.3.3. Podnikatelské subjekty v obci
V roce 2017 bylo podle statistik ČSÚ registrováno v Tuchoměřicích 241 podnikatelských
subjektů, které vykazovaly aktivitu (podle druhého třídění, podle převažující činnosti,
vykazuje ČSÚ 249 aktivních podnikatelů). Celkem registrovaných bylo 450. Největší podíl
(zhruba 70 %) představovali podnikatelé - fyzické osoby.
Tab. č. 9: Přehled podnikatelských subjektů (se zjištěnou aktivitou)
podle právní formy (rok 2017)
Typ subjektu
Fyzické osoby
FO podnikající podle živnostenského zákona
FO podnikající podle jiného zákona
Zemědělští podnikatelé
Ostatní, nezjištěno
Právnické osoby
Obchodní společnosti
Družstva
Akciové společnosti
Ostatní, nezjištěno
Celkem

počet
166
147
11
3
5
75
63
0
1
11
241

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze 2018
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31,1
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Tabulka č. 10: Hospodářská činnost podle převažující činnosti (rok 2017)
– počet podnikatelských subjektů (se zjištěnou aktivitou)
Odvětví
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel

Počet
49

%
19,7

Profesní, vědecké a technické činnosti

42

16,9

Průmysl celkem

38

15,3

Stavebnictví

27

10,8

Činnost v oblasti nemovitostí

17

6,8

Zemědělství, lesnictví, rybolov

14

5,6

Doprava a spoje

8

3,2

Informační a komunikační činnosti

7

2,8

Administrativní a podpůrné činnosti

6

2,4

Ubytování, stravování a pohostinství

5

2,0

Vzdělávání

5

2,0

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

5

2,0

Zdravotní a sociální péče
Veřejná správa, obrana a povinné sociální zabezpečení

3
1

1,2
0,4

Peněžnictví a pojišťovnictví

0

0,0
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7,6

3
249

1,2
100,0

Ostatní činnosti + nezařazeno
Nezjištěno
Počet aktivních podnikatelských subjektů celkem
Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze 2018

2.3.4. Rozpočet obce
Příjmy
Daňové příjmy obce rostou jednak úměrně růstu počtu obyvatel, významně se na příjmech
však podílí také vysoká daň z nemovitostí.
Na celkovou výši příjmů mají také vliv dotace, zejména v letech 2017 a 2016.
Tab. č. 11: Příjmy obce Tuchoměřice za roky 2015-2018 (v tis. Kč)
Rok
Celkové příjmy
.- daň z příjmu FO ze závislé činnosti
.- daň z příjmů FO ze sam. výděl. čin. a kap.
.- daň z příjmu PO (vč. daně za obec)
.- daň z přidané hodnoty
.- daň z nemovitosti
Správní poplatky
Poplatky za odpady
Ostatní poplatky
Daňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy celkem

2015
22 964
3 209
646
3 302
6 124
4 662
57
659
160
18 820
3 098
21

2016
30 870
3 559
1 742
3 821
6 996
3 712
49
670
145
20 695
5 354

2017
41 813
4 305
479
3 932
7 969
7 934
30
664
406
25 720
4 469

2018
46 874
4 957
543
3 904
9 494
8 482
37
684
55
28 154
14 592
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Kapitálové příjmy
Transfery a dotace

302
745

36
4 787

23
11 602

288
3 840

Zdroj: OÚ

Výdaje
Tab. č. 12: Vybrané výdaje obce Tuchoměřice v letech 2015-2018 (v tis. Kč)
Provozní výdaje
Investiční výdaje
Výdaje celkem
z toho:
Průmysl a stavebnictví (kanalizace)
Doprava
Školství
Kultura
Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj
Tělovýchova a zájmová činnost
Nakládání s odpady
Ochrana přírody a krajiny
Bezpečnost a veřejný pořádek
Veřejná správa
Sociální služby

2015
14 692
7 575
22 267

2016
19 168
19 891
39 059

2017
15 065
2 470
17 535

2018
20 656
6 341
26 997

5 753
2 141
3 156
567
482
50
1 532
1 763
15
6 196
95

12 653
2 646
5 185
533
983
150
1 592
2 105
7
13 074
115

2 177
2 162
2 112
503
509
200
1 836
1 540
9
6 339
50

6 095
4 783
3 511
517
711
215
2 134
1 559
8
7 381
83

Zdroj: OÚ

Graf č. 7: Vývoj investičních a provozních výdajů v letech 2015–2018 (mil. Kč)
(odečteny převody z rozpočtových účtů)
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2.4. Domácnosti a bydlení
Domovní fond dle SLDB 2011 tvořilo 434 domů, velká většina (375) trvale obydlených. Domy
jsou většinou v soukromém vlastnictví, pouze asi 4 % jsou buď v držení družstva anebo
v kombinovaném vlastnictví.
Tab. č. 13: Základní údaje o domovním fondu v obci v roce 2011
Členění
Domy celkem
Trvale obydlené domy celkem
Trvale obydlené rodinné domy
Trvale obydlené bytové domy
Ostatní obydlené budovy
Domy ve vlastnictví soukromých osob
Domy ve vlastnictví obce nebo státu
Bytová družstva
Kombinace vlastníků

Počet
434
375
361
13
1
349
0
2
11

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

Domovní fond v Tuchoměřicích není tak „mladý“ jako třeba v Horoměřicích nebo ve Velkých
Přílepech. Skoro polovina domů byla postavena před rokem 1970 a je jim tedy aspoň 50 let.
Poměrně hodně (asi třetina) domů však pochází ze třetího tisíciletí.
Graf č. 8: Počet obydlených domů podle doby výstavby
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Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011

23

2001-2011

Strategický plán obce Tuchoměřice

Obydlených bytů je v Tuchoměřicích podle sčítání v roce 2011 zhruba 500. Asi 95 % z nich
je v rodinných domech, téměř celý zbytek v bytových domech.
Zhruba 70 % bytů je umístěno ve vlastních domech, další asi desetina v bytech v nájemních
bytech.
Tab. č. 14: Byty podle vlastnictví
Celkem
Ve vlastním domě
Byt v os. vlastnictví
Nájemní byt
Družstevní byt

Celkem
502
350
11
45
3

Rodinné domy
444
347
0
15
1

Bytové domy Ostatní budovy
56
2
1
2
11
0
30
0
2
0

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, dopočteny - nezjištěno

Asi ve 40 % rodinných domů v Tuchoměřicích je nejméně pět obytných místností, byty
v bytových domech jsou nejčastěji se třemi místnostmi.
Tab. č. 15: Byty podle počtu místností
Celkem
1
2
3
4
5 a více

Celkem
502
5
29
109
114
192

Rodinné domy
444
5
22
93
102
181

Bytové domy Ostatní budovy
56
2
0
0
7
0
14
2
12
0
11
0

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, zbytek (dopočty) nezjištěno

2.5. Územní plán a rozvoj obce
První územní plán obce Tuchoměřice byl schválen zastupitelstvem obce 12. 5. 1994.
K němu byla pořízena změna a doplněk č. 1 v roce 1996 na využití území pro distribuční
firmy F.M. a Ponte Carlo.
Změna č. 2 byla pořízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce a řešila celé správní
území obce včetně přechodu na digitální verzi. Byla schválena v roce 2003.
Změna č. 3 byla pořízena na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 3. 3. 2004 a
zahrnovala 14 většinou drobných lokalit. Tato změna byla schválena v roce 2005 a územní
plán po jejím schválení je dosud platný.
Obec Tuchoměřice pracuje na novém územním plánu. V současné době je hotový návrh.
Proces tvorby tak vstupuje do 3. etapy vzniku ÚP - projednávání. Po projednání
a následného schválení bude vydán nový územní plán. V současné době probíhá fáze
společného projednávání, v němž se k návrhu ÚP vyjadřují všechny dotčené veřejnoprávní
orgány a organizace. Po zapracování připomínek by mělo proběhnout veřejné projednávání.
Předpoklad schválení nového územního plánu je přibližně rok 2021.
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Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot podle návrhu
nového územního plánu
I. Obec bude do budoucna rozvíjet sídlo Tuchoměřice a Kněžívka, Pazderna zůstane
stabilizovaná v rozsahu návrhu bez většího rozvoje. Obec je svým charakterem rezidenční
útvar Prahy i když ve Středočeském kraji na hranicích Prahy v údolí Únětického potoka.
II. Výrobní činnosti jsou navrženy pro rozvoj přibližně v rozsahu platného územního plánu,
kde část ploch je již zastavěna. Poloha u významné silniční radiály z Prahy, u mimoúrovňové
křižovatky tzv. Aviatická předurčuje území obce pro rozvoj nových ekonomických aktivit na
náhorní planině mimo obytnou zástavbu v místě, kde je veškerá (tedy i zemědělská) činnost
ovlivněna leteckou dopravou – konkrétně přistávací a vzletovou dráhou letiště.
III. Krajina je navržena k revitalizaci zejména údolí potoků a k obnově a rozvoji doprovodné
zeleně cest k posílení obnovy krajinného rázu a ochraně před erozí.
IV. V krajině jsou navrženy plochy rekultivace z důvodu koncepce revitalizace zemědělské
krajiny - zejména obnovy charakteru místa krajinného rázu údolí Únětického a Číčovického
potoka,zvýšení ekologické stability formou důsledně vymezených ploch pro doprovodnou
zeleň a zmírnění důsledků eroze, které jsou navrženy formou podmínek uplatňujících se při
následných správních řízení a při komplexních pozemkových úpravách.
V. Obytná zástavba je navržena na rozvoj v údolí Únětického potoka – ve vazbě na
současnou zástavbu s tím, že bude důsledně chráněna plocha říční nivy před zástavbou.
Navrhovaná zástavba bude mít nadále charakter venkovské zástavby1. V celém území obce
jsou chráněny urbanistické hodnoty zachovalé venkovské architektury dokladující historický
vývoj sídel a to zejména podmínkami prostorového uspořádání vč. ochranou krajinného rázu
údolí.
VI. ÚP chrání urbanistické hodnoty, zejména dominantu kláštera regulovanou výškovou
hladinou zástavby v okolí a rozvíjí hodnotu dna údolí pro veřejné promenádní nábřeží. Nově
navrhované místní komunikace jsou navrženy s doprovodnou zelení a chodníky.
VII. ÚP navrhuje obchvat silnice II/240, který zajišťuje a propojuje tranzitní dopravu mezi
dálnicí D8 a dálnicí II. třídy D72.
VIII. ÚP navrhuje propojovací místní komunikaci v rozvojovém území bydlení ze západu
zastavěného území obce
IX. Koncepce je vyjádřena nástroji ÚP - zejména regulací využití ploch.
Charakter obce podle návrhu nového územního plánu
I. Obec se nachází v rozvojové oblasti OB 1 v Zásadách územního rozvoje (dále ZUR). Obec
je na Praze závislá nejen využitím pracovních míst v Praze – dojížďkou za prací, ale také
v nabídce občanské vybavenosti, kultury a rekreace vč. dojížďky do škol.
II. Urbanistické hodnoty jsou chráněny podmínkami využití v historických částech obce a
v okolí areálu kulturní nemovité památky kláštera. Ochrana hodnot vychází z koncepce
ochrany a obnovy urbanistických hodnot v obci – tj. zejména:
hodnot původní zemědělské zástavby, která dosud tvoří centrum sídel (zejména
Kněžívky a Pazderny). Původní zemědělské usedlosti jsou považovány za hodnotu
urbanistickou (zachovalá stavební čára a objem původních staveb) a dokladující
historický vývoj obce, kterého si obec váží.
urbanizovaného údolí (zástavba rodinnými domy ve velkých zahradách s výhledy na
protější svah) s částečně průchozím dnem údolí podél potoka v plochách zeleně
sídelní zeleně, která je navržena k obnově a revitalizaci zejména v krajinných
horizontech a svazích údolí podmínkami pro rozsah soukromé zeleně, stanovením
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krajinné zeleně doprovodné a regulačním opatřením doprovodné zeleně nových
místních komunikací.
Koncepce sídla podle návrhu nového územního plánu
I. Koncepce rozvoje je založena na rozvoji ploch navazujících na zastavěné území obce.
Dosud nezastavěné plochy v zastavěném území jsou regulovány podmínkami využití území
tak, aby nedocházelo k zahušťování stávající zástavby, ale mohly být zároveň využity
stávající volné parcely.
II. Dno údolí Únětického potoka je max. chráněno trvale nezastavitelnými plochami zahrad,
zemědělské půdy plochami pro revitalizaci přírody ale i plochami veřejné zeleně – vše k
ochraně a tvorbě koncepce veřejně prostupné nábřežní promenády, která ústí do přírodního
z části zachovalého údolí potoka mezi Tuchoměřicemi a Statenicemi.
III. V zastavěném území je navržena koncepce rozvoje veřejného prostranství. Stávající
plochy pro veř. prostranství obce jsou nedostatečné, nebo nesplňují základní urbanistické
předpoklady pro veřejné prostranství, tj. přítomnost budov pro občanské vybavení ve
veřejném zájmu, nebo alespoň zajištění minimální sociální kontroly s domy pro bydlení.
Doprovodná zeleň je navržena u nově navrhovaných komunikací jako důležitý kompoziční
prvek sídla, které leží v údolí s pohledově dominantními svahy. Nové komunikace na nich
budou tvořit významný kompoziční prvek a procházkovou trasu s výhledy. Veřejný prostor
doplňuje návaznost soukromých zahrad.
IV. Nadmístní silnice tanguje ze severu zastavěné území; nenarušuje prostředí sídla. Koridor
silnice musí umožnit bezpečný přechod chodců a cyklistů v tzv. zeleném pásu ve třech
křížení s účelovými a turistickými cestami – do Pazderny, do Číčovic a Okoře
V. Nadmístní výrobní a skladové plochy, které se rozvíjí na náhorní pláni jihozápadně a
severozápadně od vlastní obce, jsou zachovány ve svých zastavitelných plochách platné
ÚPD (část je již zastavěna). Z hlediska koncepce rozvoje letiště by však měla být jihozápadní
ploše věnována mimořádná urbanistická pozornost, protože se jedná o plochy nemístního
významu, ve vazbě na letiště dokonce celorepublikového významu. Současný rozvoj ploch
komerčního charakteru a parkovišť neodpovídá významu plochy navazující na letiště,
prostory i budovy nejsou reprezentativní a nevytváří urbanisticky hodnotné veřejné prostory.
VI. Pro rozvojové lokality pro bydlení – zóna Pod Bělohradem (jižní svah v severní části
obce) a zóna bydlení B3 u kláštera, byly rozvojové plochy navrženy jako přirozené
pokračování rezidenčního bydlení ve svazích údolí Únětického potoka. Vzhledem k tomu, že
některé plochy leží v mimořádně exponované poloze dálkových pohledů, v sousedství
kláštera a ve svahu centrální části obce, jsou navržena tato opatření - podmínka dohody o
parcelaci a podmínky prostorového uspořádání. Obdobná situace je v severovýchodní části
údolí s již začínající zástavbou, kde jsou navrženy nástroji ÚP podmínky využití území a
navržena dohoda o parcelaci.
VII. Rozvoj obce je vhodný pro komplexní rozvoj všech funkcí (pro bydlení, drobné plochy
výroby a služeb a nadmístní výrobu a skladování).

2.6. Technická infrastruktura
Obec má velmi dobrou technickou vybavenost, nezbytná je však její adaptace na stále
rostoucí počet obyvatel.
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Tab. č. 16: Technická vybavenost obce
výskyt

Vybavenost
Veřejný vodovod

ano

Kanalizace s napojením na ČOV

ano

Plynofikace obce

ano

Skládka komunálního odpadu

ne

Sběrný dvůr

ano

Kontejnery na separovaný odpad

ano

Zdroj: ČSÚ, Regionální informační servis 2018

Obr. č. 3: Vybavenost základní technickou infrastrukturou v obcích ORP Černošice

Zdroj: Územně analytické podklady ORP Černošice, 2016

Kvalitu vybaveností technickou infrastrukturou potvrzují i územně analytické podklady ORP
Černošice, zároveň dokládají i fakt, že – na rozdíl například od Slánska – jsou obce ORP
Černošice (na mapě je jen severní část území ORP) základní technickou infrastrukturou
vesměs vybaveny dobře..
Koncepce technické infrastruktury navrhuje plnou obslužnost Tuchoměřic a pouze částečnou
místních nerozvojových částí. Koncepce dešťových vod zahrnuje veškerou ochranu
přirozených retenčních ploch, opatření na plochách vodní eroze a rozvoj společných
retenčních opatření v zóně jih.
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2.6.1. Vodní hospodářství a kanalizace
Území obce Tuchoměřice náleží do povodí Vltavy. Vody jsou z katastru obce odváděny
z velké části Únětickým potokem, který před Statenicemi přibírá zprava Kopaninský potok.
Severní část obce patří do povodí Zákolanského potoka.
Únětický potok pramení v Kněževsi v nadmořské výšce 348 m, celý jeho tok má délku cca
13,4 km a rozloha jeho povodí je 47,6 km2.
Oba potoky ústí do Vltavy, Zákolanský potok v Kralupech nad Vltavou, Únětický potok
v Roztokách.
Obec Tuchoměřice je zásobována vodou z pražské vodovodní sítě a je tedy závislá na
kapacitě a technických podmínkách Prahy jako vlastníka této sítě a dodavatele vody.
Vodovodní síť v obci byla vybudována v osmdesátých letech minulého století a tomu
odpovídá její špatný stav. Obdobně je na tom kanalizační síť.
Návrh nového územního plánu v oblasti vodního hospodářství konstatuje:
I. Obec je zásobena ze skupinového vodovodu. Rozvojové plochy vymezené ÚP lze
zásobovat napojením na vodovodní systém.
II. Odloučené místní části mají navržený způsob zásobování pitnou vodou z domovních
studní
III. Koncepce likvidace odpadních vod je navržena pro Tuchoměřice do oddílné kanalizační
sítě k ČOV, jejíž současná kapacita je 6000 EO. ČOV je současně využívána obcí Kněževes
v poměru 60% obec Tuchoměřice ku 40 % obec Kněževes.
IV. Odloučené místní části jsou navrženy na stabilizaci současného systému likvidace
odpadních vod (bezodtokové jímky vyvážené na ČOV, likvidace v domovních
mikročistírnách).
Pro hospodaření s dešťovými vodami je navrženo:
I. Koncepce likvidace dešťových vod v navržených zastavitelných plochách a v zastavěném
území: dešťové vody budou v max. míře vsakovány do terénu a likvidovány na pozemcích. Z
tohoto důvodu je stanovena intenzita využití stavebních pozemků, omezující podíl jejich
plochy (uváděno v %) neumožňující vsakování dešťových vod.
II. ÚP navrhuje plochy pro zvýšení retenční schopnosti – index RO
III. Návrh vymezuje plochu přestavby R9 (ozn. ve výkresu základního členění) pro retenční
opatření (např. formou akumulace dešťových vod, renaturalizací, možností rozlivu apod.)
přestavbou vodoteče a obnovou vodního toku v přírodě blízkém korytu.
IV. Kromě retenčních opatření jsou v podmínkách využití navrženy plochy pro rozliv vodních
toků zejména v potenciálních plochách údolních niv, jako nezastavitelné území pro obnovu
údolních společenstev.
V. V případě zjištění nadměrných průtoků na Únětickém potoce vlivem realizace nových
zastavěných ploch, je třeba přijmout opatření nadmístního charakteru spočívající v realizaci
dalšího poldru. Umístění poldru je navrženo v rámci prověřování zóny jih a zakresleno ve
výkrese veřejné infrastruktury a v hlavním výkrese – index TIR plocha pro společné retenční
opatření.
VI. Zastavitelné lochy u vodoteče v případě dělení parcel budou respektovat podmínku pro
údržbu Únětického potoka - vymezení nezastavitelného pruhu 6 m od břehové čáry pro
veřejný přístup.
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2.6.2. Elektrická energie, plyn a telekomunikace
Podle návrhu nového územního plánu v těchto oblastech nebude nutno nic zásadního měnit.
V obci je zásobování STL plynovodem, nové rozvojové lokality budou napojeny na stávající
síť dle následných projektů na konkrétní etapizace.
Nebude se měnit ani koncepce zásobování el. energií, stávající trafostanice lze přestrojit na
výkon požadovaný rozvojem ploch pro bydlení, služby a výrobu. V případě nedostačujícího
výkonu se předpokládá nová trafostanice a její přesné umístění se upřesní v následném
projektu DÚR dle etapy realizace.
Nová rozvodná energetická vedení se při rekonstrukci vozovky v zastavěných částech obce
budou umísťovat pod zem.
Zásobování v telefonním obvodu pro místní části obce vyhovuje a lze pokrýt i nárůst počtu
uživatelů. Vedení se v zastavěných částech obce budou umísťovat pod zem.

2.7. Doprava
Katastrálním územím obce (částí Kněžívka) prochází dálnice D7 II. třídy. Druhou základní
dopravní osou dopravní sítě v okolí obce by se měla stát spojka mezi D7 a D8, která je
projektována na sever od Tuchoměřic.
V sousedství obce – cca 4 km od centra obce a 2 km od části Kněžívka je mezinárodní
Letiště Václava Havla Praha.
Katastrem obce prochází také lokální železnice č. 121 (Praha-Smíchov – Hostivice –
Zákolany – Podlešín (-Slaný)).
2.7.1. Silniční doprava
Návrh územního plánu, v souladu se záměry Krajského úřadu Středočeského kraje, navrhuje
zrušení mimoúrovňové křižovatky mezi Kněževsí a Kněžívkou a ponechání prostého
mimoúrovňového křížení.
V návrhu je stabilizována plocha pro rozšíření a úpravu křižovatky Aviatické (jižní okraj
katastrálního území Kněžívka). Hlavní podmínkou přestavby je začlenění chodníku a stezky
pro cyklisty přes dálnici D7 s cílem u konečné stanice městské hromadné dopravy, která je
prioritním veřejným zájmem na letišti. Křižovatka leží částečně na území hl. města Prahy a
částečně na území Středočeského kraje.
Koncepce dopravy v návrhu územního plánu předpokládá odklon průjezdné dopravy do
Lichocevsi a Středokluk mimo zastavěné území přeložkou, která souvisí s realizací
rozvojových ploch západně od Kněžívky (viz mapa níže). Stávající křižovatka na D7 –
Tuchoměřice, Kněževes nenavržena ke změně na prosté křížení se silnicí.
Průjezd obcí do Statenic a do průmyslové zóny jih by měl zůstat zachovaný, vymezuje se
přestavba částí silnice zejména rozšířením o samostatný pás pro chodce a cyklisty v
místech, kde to prostorové parametry dovolují.
Navrhovaný přeložkový koridor silnice II/240 se dotýká severního okraj zastavěného území
Tuchoměřic. Navrhovaná křižovatka D7 a II/240 je mimo obec. Zajišťuje vazby silnice D7 a
D8 přes Kralupy.
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Obr. č. 4: Návrh odklonu průjezdné dopravy do Lichocevsi a Středokluk

Zdroj: Návrh územního plánu obce Tuchoměřice.

Křížení s hlavní trasou dálnice D7 je v návrhu nového územního plánu obce Tuchoměřice
realizováno mimoúrovňovou křižovatkou v k.ú. Středokluky.
Přeložková trasa je dále vedena severně v dostatečné vzdálenosti od okraje zastavěného
území obce Tuchoměřice ke křížení se železniční tratí č. 121 Hostivice – Podlešín a s
účelovou a turistickou trasou; kříží trasu silnice III/0071 vedenou z Tuchoměřic na sever do
Lichocevse. Za křížením tratě se navrhovaná přeložková trasa silnice II/240 stáčí východně a
plynule navazuje na navrženou trasu vycházející ze záměrů „Studie napojení silnice II/240
na dálnici D7. Koridor kříží na dvou místech významné účelové komunikace sloužící pro
obsluhu zemědělských pozemků, turistické trasy, cyklistické trasy, hipostezky v tzv. Zeleném
klínu Prahy.
V rozvojových plochách je v návrhu územního plánu v odůvodněných případech navržena síť
místních komunikací nebo účelových komunikací s parametry stanovenými v podmínkách
pro využití ploch. V řadě případů to znamená rozšíření místní komunikace dle konkrétních
podmínek na šířkové parametry, které pro obytné zóny požaduje norma.
Navrhované silnice v údolí jsou podmíněny rozšířením na normové parametry a samostatný
pás pro pěší a cyklisty v podmínkách pro využití ploch, nebo na úpravy pro zlepšení
průjezdu.
Koncepce sítě účelových komunikací byla doplněna v souladu s požadavkem zadání ke
zvýšení průchodnosti krajiny mimo silnice. Do koncepce se promítá i obnova tras, které byly
odvozeny z historických stop území, potřeb příměstské krajiny turisticky intenzívně
využívané a z požadavku návrhu Zelených klínů vedoucích z Prahy do Přírodního parku
Okolí Okoře.
Případné parkování vozidel je navrženo v rámci ploch zastavěného a zastavitelného území.
Parkování veřejnosti v centru, zejména ve veřejném prostoru je navrženo formou
přípustného využití ve veřejném prostoru; stávající deficity ploch parkování v centru nejsou.
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Obr. č. 5: Návrh hlavních dopravních tras v okolí Tuchoměřic

Zdroj: Návrh územního plánu obce Tuchoměřice.

2.7.2. Železniční doprava
Obcí Tuchoměřice prochází železniční trať. č. 121 (Praha) – Hostivice – Zákolany – Podlešín
– (Slaný), která je nyní využívána hlavně pro nákladní dopravu, v letní sezóně tudy jezdí
„Cyklohráček“ do Slaného.
Od jízdního řádu 2015/2016 byla v souvislosti s vybudováním skladů firmy Amazon u obce
Dobrovíz obnovena osobní doprava v úseku Hostivice – Středokluky, od jízdního řádu
2017/2018 je prodloužena až do Noutonic, tedy i přes zastávku Tuchoměřice.
2.7.3. Letecká doprava
Letiště Václava Havla Praha je vzdálené cca 4 km od obce. Do nového územního plánu se
budou promítat územní limity ochranného pásma letiště.
Jde zejména o omezení výškové hladiny v zastavitelných plochách, které ovlivnilo podmínky
využití ve výrobně obslužné zóně (výroba a občanské vybavení) limitované a s výškovým
omezením staveb (podmínky prostorové ve výkrese hlavním a v návrhu ploch s rozdílným
způsobem využití).
Letiště rozšířilo plochy přistávacího předpolí, které jsou oplocené, ale nejedná se o
zastavitelnou plochu – v hlavním výkrese se jedná o plochu plochy dopravní vybavenosti.
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2.7.4. Turistika
Obcí prochází pěší turistická trasa z Horoměřic na Okoř (s možností napojit se na trasu na
Únětice a Roztoky) a několik cyklotras.
Obr. č. 6: Pěší turistické trasy v okolí Tuchoměřic

Zdroj: web obce Tuchoměřice (www.mapy.cz)

Obr. č. 7: Cyklotrasy v okolí Tuchoměřic

Zdroj: web obce Tuchoměřice (www.mapy.cz)
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2.8. Vybavenost a služby
Občanská vybavenost obce je na poměrně dobré úrovni. Je zde základní škola pro první
stupeň, mateřská škola, ordinuje praktický lékař (ale jen pro děti a dorost), funguje pošta,
v části Pastvišťata je hřbitov.
Tab. č. 17: Občanská vybavenost obce
výskyt

Vybavenost
Základní škola

ano (1.-5. třída)

Mateřská škola

ano

Praktický lékař
Lékárna

ano (pro děti a dorost)
ne

Policie ČR

ne

Obecní policie
Pošta

ne
ano

Veřejná knihovna

ano

Letní kino

ano

Divadlo
Hřbitov

ne
ano
Zdroj: ČSÚ, Regionální informační servis 2017

Návrh nového územního plánu stabilizuje plochy stávajícího občanského vybavení ve
veřejném zájmu. Tyto plochy vytváří centrální část Tuchoměřic pod klášterem, kterou ÚP
rozvíjí spolu s veřejným prostranstvím podél potoka. Schéma prostorové koncepce:
Obr. č. 8: Území pro občanskou vybavenost v návrhu nového územního plánu

Zdroj: Návrh územního plánu obce Tuchoměřice.
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2.8.1. Školství
Základní škola
Tuchoměřická škola byla postavena v roce 1843. Ve 30. letech minulého století byla škola
organizována jako jednotřídka nebo dvoutřídka s devíti ročníky. Dětí bylo v té době
k devadesáti, učil pan řídící a slečna učitelka. V dalším období byla v budově současné školy
umístěna dohromady škola a školka, k tomu byt školníka nebo ředitele a jídelna
s kuchyňkou. Začátkem 60. let měla škola jen 5 ročníků ve trojtřídce, celkem školu
navštěvovalo asi 100 dětí.
V roce 1988 byla budova školy v dezolátním stavu, plíseň v přízemí zasahovala až ke stropu
a do vlhkých zdí probíjela elektřina. Škola byla vystěhována, část dětí se učila v jídelně
mateřské školy, část na obecním úřadě, pomůcky byly uskladněny na zámku. Rekonstrukce
školy trvala rok a byla dokončena v červnu 1989.
Po roce 1989 klesl počet žáků na 30 a v roce 1994 reálně hrozilo uzavření školy.
V roce 1995 byla ředitelkou školy vybrána Mgr. Iva Zavadilová, která tuto funkci zastává
dodnes. Škola byla v té době stále dvoutřídní, 1. – 4. ročník s 28 žáky. V září 1995 byla
otevřena družina.
Kolem roku 1997 bylo ve škole 24 dětí ve dvou třídách a 4 ročnících. Finanční prostředky
byly hodně omezené. Situace se zlepšila s nástupem právní subjektivity škol v roce 2003
(oficiální název Základní škola Tuchoměřice, okres Praha-západ).
V roce 2010 byla přesídlena pošta z budovy školy do nového objektu (adresa Školní 70).
V posledních letech se zvyšuje počet dětí navštěvujících naši školu, v roce 2014 to bylo
55 dětí ve třech třídách a 4 ročnících. Ve škole nyní působí – mimo ředitelky – šest učitelek,
některé s kratším pracovním úvazkem a dvě vychovatelky. S nástupem inkluze i naše škola
začala mít potřebu asistenta pedagoga, v současné době ve škole působí 3 lidé s polovičním
úvazkem. Počátkem roku 2015 začala dostavba 5. třídy, která byla dokončena v červnu.
V současnosti se učí ve škole 82 žáků v pěti ročnících. Škola má vlastní družinu, jídelna je
společná s mateřskou školou.

Základní škola Tuchoměřice
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Mateřská škola
Mateřská škola byla v obci zřízena v roce 1983. Je umístěna přímo v centru obce, adresa
K Poště 327.
Škola je bezbariérová a má kapacitu pro 60 dětí. Školné je 550,-Kč/měsíčně a stravné 850,/měsíčně (oběd a dvě svačiny).
Škola prošla od roku 2009 několika rekonstrukcemi.
V roce 2011 byla zrekonstruována a novými technologiemi vybavena školní jídelna.
V roce 2014 bylo provedeno zateplení školy, nové elektroinstalace, rekonstrukce podlah,
topení, byla vybudována originální zahrada s hracími dřevěnými prvky, vodním světem
a přírodním divadlem. V roce 2015 vzniká nové zajímavé oplocení před školkou, na jehož
finální úpravě se děti aktivně podílejí.
V roce 2018 se změnil systém objednávání jídel na elektronickou evidenci. Tato
modernizace jídelny umožňuje odhlašování obědů přes internet a využívání čipů pro
základní školu. Téhož roku se na zahradě vybudovaly nové prvky pro mladší děti ze třídy
Berušek.

2.8.2. Lékařská péče
V současné době funguje v Tuchoměřicích praktický lékař pro děti a dorost.
Stavba dětského zdravotního střediska (K Poště 490) byla dokončena v říjnu 2011.
Nejbližší ordinace lékařů pro dospělé jsou v obcích Kněževes, Horoměřice, Velké Přílepy
nebo Holubice.
2.8.3. Spolkový život, sport a kultura
TJ Sokol Tuchoměřice
V naší obci existuje spolek, jehož členové a sympatizanti se – prakticky nepřetržitě - již více
než 125 let starají o místní sportovní, kulturní a společenské dění… Tělocvičná jednota
Sokol Tuchoměřice byla založena 30. 4. 1893 a je nejstarší organizací v obci. 12. června
1921 byla slavnostně otevřena 1. tělocvična/sokolovna.
V současnosti se místní osamostatněná sokolská organizace zabývá zejména sportem a
především také správou, budováním i rozvojem sportovního areálu kolem fotbalového hřiště.
Aktuálně probíhá svépomocí od roku 2018, díky získaným sponzorským darům, nástavba
šaten a rekonstrukce fasády a zázemí hřiště – očekávaný termín dokončení v roce 2019/20.
Členové jsou také zapojeni do přípravy očekáváné výstavby multifunkční sportovní haly na
místě původní Sokolovny resp. kulturního domu z roku 1973. Díky mnoha brigádnickým
hodinám a dobrovolnickému přístupu se podařilo zároveň rozšířit, zvelebit a udržovat
sportovní areál, který dnes plní funkci společensko-sportovního centra celé obce. Od roku
1980/84, kdy vznikly nové šatny, tribuna přes rok 2009, který byl rokem vyřešení vlastnictví
pozemků a jejich převod do majetku tělovýchovné jednoty, se podařilo vybudovat a upravit
vedle víceúčelového i dětské hřiště a příjezdovou cestu k němu. V několika následujících
letech sportovci dokázali, většinou svépomocí a brigádnickou činností ve volném čase
vybudovat a vystavět nové toalety… zateplit, zrenovovat i rozšířit šatny a hospůdku, osadit
hřiště závlahovým systémem (to vše mezi lety 2010-14).
Při tom všem se ještě daří, nad rámec zajištění sportovní činnosti pro 7 fotbalových kategorií
družstev tzn. dva týmy dospělých (A-tým hraje okresní přebor Prahy-západ) + 5 týmů žáků
(mini, starší a mladší přípravka, mladší a starší žáci) pro sezonu 2019-20, i každoroční
udržování a obnova tradičních společenských aktivit v obci – jmenujme alespoň ty
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nejdůležitější: karnevalová zábava, dětské dny, pálení čarodějnic, posvícenská pouť, zápasy
staré gardy a Tuchoměřic proti Kněžívce. V Tuchoměřicích se z inciativy místních
sportovních nadšenců hrál a hraje i dnes nohejbal, hokejbal a pořádají se podobně jako dříve
sportovně společenské aktivity pro děti i dospělé.
Lidé napojení na sokolskou organizaci a jejich příznivci se zároveň v několika posledních
volebních obdobích aktivně zapojili do starosti o správu veřejných obecních věcí. Tedy stejně
jako tomu bylo v dávné i nedávné minulosti….
V dřívějších dobách, se krom cvičení a sportu rozvíjela i velmi bohatá společenská a kulturní
činnost. Pořádaly se zábavy, šibřinky, divadelní představení, zavedené bylo i loutkové
divadlo. Sokolovna se na dlouho stala kulturním centrem obce. Sokol byl pořadatelem
veřejných cvičení. Činnost organizace byla zde i celorepublikově přerušena jen světovými
válkami a zákazy německých resp. následně komunistických orgánů.
Dnes se intenzivně rozvíjející fotbalový oddíl Tuchoměřic byl založen již v roce 1952. Oddíl
kopané má jednoznačně nejbohatší činnost v historii Tělovýchovné jednoty. Z bývalé
sušárny švestek a pole se postupně vybudoval areál, který dnes využívá většina našich
obyvatel ke sportu a trávení volného času s dětmi a kamarády. Již tehdy se s aktivní
kopanou probudil zájem o sport i u ostatních občanů, především žen a dětí. Pokračovalo
se s pravidelným cvičením žen, dětí a mládeže - postupně byly založeny i oddíly stolního
tenisu a odbíjené, které provozovaly činnost několik desetiletí – v těchto sportovních
disciplínách by stálo za to pokračovat i nyní nebo alespoň v rámci budoucí nové haly. Kdo
má zájem tvořit a nezištně pomáhat byl, je a bude mezi sportovci a sokoly vždy srdečně
vítán.

Areál TJ Sokol Tuchoměřice
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Tušení z.s.
Dětský pěvecký sbor LA FOLIA byl založen v roce 2011, od té doby pravidelně koncertuje
dvakrát ročně především v kostele Sv. Víta v Tuchoměřicích, ale i jinde.
Jako odpověď na počínání dětí byl o rok a půl později založen smíšený sbor. Repertoár
tohoto amatérského hudebního tělesa sahá od vokální polyfonii renesance, přes barokní
chorály, úpravy lidových písní, amerických spirituálů až k hitům Beatles. Mužská část sboru
nazpívala vokály na albu Gaia písničkářky Radůzy.

Smíšený sbor LA FOLIA

Tuchoměřice Společně z.s.
Spolek Tuchoměřice společně byl založen v roce 2014 skupinou sousedů a přátel, kteří
nejdříve začali pořádat různé sportovní, kulturní a společenské akce pro sebe a nejbližší
sousedy. Časem se začala rodit myšlenka nabídnout tyto aktivity i dalším zájemcům z obce
a pokusit se tak obohatit a zkvalitnit společenský život místních obyvatel. Spolek se snaží
svou činností přispět k rozvoji kulturního prostředí Tuchoměřic a navázat na tradice
vesnického potkávání, poznávání a tvořivosti.
V současné době má 43 aktivních členů a je otevřen všem zájemcům, kterým není tato
myšlenka lhostejná.
Základem aktivit spolku Tuchoměřice společně jsou organizace tradičních lidových slavností
zejména Masopustu), organizace kulturních akcí (Poetické večery, pořádání představení
Divadla Víti Marčíka), sportovních akcí (cyklistické Tuchoměřické kritérium v roce 2015) a
společenských setkání (od roku 2014 Den sousedů, Festival gulášů, Slavnost dýní, Vánoční
jarmark ve spolupráci se základní a mateřskou školou).
Členové spolku se také spolupodílí na pořádání dalších aktivit pro malé i velké obyvatele
obce, jako je např. poutní slavnost sv. Víta v Tuchoměřickém klášteře, apod.
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2.9.

Životní prostředí

Obec Tuchoměřice je položena v údolí Únětického potoka, v katastru obce je i poměrně
velká výměra lesů a řada turisticky atraktivních míst. Obec sice roste, přibývají nové domky,
ale uchránila se podobně masivní zástavby, jaká je například ve Velkých Přílepech nebo
Horoměřicích.
Negativně na životní prostředí působí blízkost hlavního českého letiště, velmi frekventované
dálnice II. třídy č. 7 i hustá doprava podobně jako ve všech obcích v těsném sousedství
Prahy.
2.9.1. Životní prostředí v návrhu nového územního plánu
Návrh nového územního plánu vymezuje úkoly v oblasti ochrany a obnovy krajinného rázu:
I. Koncepce uspořádání krajiny navrhla systém doprovodné zeleně a systém
nezastavitelných pozemků ke zvýšení retenční schopnosti krajiny zejména v údolí potoka a
místech příležitostných vodotečí.
II. Územní plán navrhuje podél vybraných účelových komunikací na horizontech (zejména
severně od zastavěného území) nebo na významných pohledových místech samostatnou
plochu pro doprovodnou zeleň, která by měla dotvářet obraz sídla v krajině a celkovou
koncepci uspořádání krajiny v území „zeleného klínu“.
III. Ochrana krajinného místa údolí Únětického potoka a pohledově dominantní polohy
svahů, je navržena zejména podmínkami pro možné využití zemědělské půdy, a podmínkami
pro umísťování staveb, zařízení a jiných opatření v souladu s charakterem území.
V zastavitelných plochách jsou navrženy podmínky pro využití a prostorové uspořádání vč.
Stanovení základních podmínek ochrany krajinného místa, velikost parcel, výšková hladina
zástavby, šířka obslužné komunikace s doprovodnou zelení a v některých případech
utváření zástavby - zejména rozdělení využití plochy pro bydlení a plochy zahrad. Z důvodu
ochrany a obnovy přírodních hodnot je zejména regulován rozvoj v severních lokalitách
jižních svahů.
V oblasti vodního režimu v krajině:
Územní plán navrhuje vsakování max. množství srážek na pozemku (100%), popř. v
nezastavěném území retenční opatření (např. akumulační, vsakovací či odpařovací). ÚP
navrhuje plochy pro zvýšení retenční schopnosti – index RO
II. Kromě retenčních opatření jsou v podmínkách využití navrženy plochy pro rozliv vodních
toků zejména v potenciálních plochách údolních niv, jako nezastavitelné území údolních
společenstev – index Z4
III. Koncepce hospodaření s dešťovými vodami v krajině vychází z podkladů o současné
vodní (i větrné) erozi a indikaci ploch potenciálních údolních niv. Koncepce uspořádání
krajiny navrhuje systém opatření proti vodní erozi zejména podmínkami využití zemědělské
půdy.
IV. Koncepce uspořádání krajiny navrhuje 1 úsek potoka pro renaturalizaci v území
provázaném s ochranou přírody a vodním režimem krajiny.
V. Koncepce vodního režimu je navržena podmínkami využití ploch s těmito indexy:
a. RO plochy pro opatření ke zvýšení retence dešťových vod
b. RV plochy pro revitalizaci a renaturalizaci vodních toků
c. Z2 zemědělská půda s protierozním opatřením
d. Z4 údolní společenstva
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VI. Vodní tok má stanovené manipulační pásmo vodního toku jednostranně od břehové čáry
6m
V oblasti hygieny životního prostředí:
I. Místní části obce jsou navrženy k odkanalizování do společné ČOV. Odloučené části jsou
navržené na vyvážení nepropustných jímek nebo zřízení malých domovních čistíren.
Intenzifikace ČOV zároveň řeší min. hygienický dopad na okolí zastřešením provozních
budov. Hygienické OP ČOV není vyhlášeno.
II. Komunální odpad je likvidován v souladu s právními předpisy mimo území obce.
III. Území obce se nachází v oblasti ZUR SKÚ s potenciálně významnými kumulativními a
synergickými vlivy záměrů v území. Kumulativní vlivy stávající nebyly ve vyhodnocení vlivu
ZUR SKÚ zohledněny (zejména hluk z letecké stávající dopravy; hluk ze stávající silnice I/7,
z mimoúrovňových křižovatek a železnice; zátěž povrchovými vodami z části povodí
Únětického potoka kam náleží provozní plochy letiště).
V oblasti ochrany zemědělského půdního fondu a lesa:
I. Zemědělská krajina je chráněna jako stabilizovaná zemědělská půda.
II. Lesy jsou stabilizované ve stávající ploše, pokud nejsou zařazeny do ÚSES; lesy v ÚSES
jsou navrženy jako plochy přírodní:
V koncepci ochrany přírody:
I. Koncepce navrhuje plochy regionálního a lokálního ÚSES vč. interakčních prvků s vazbou
na území sousedních obcí. Schéma systému ÚSES je součástí širších územních vztahů.
II. Údolní společenstva potoků – údolní nivy jsou navrženy na ochranu jako nezastavitelná
území s funkcí ochrannou, ekologickou a vodohospodářskou. Potenciální údolní nivavýznamný krajinný prvek - byl vymezen na základě indikátorů v místech, která jsou vhodná
pro obnovu nebo ochranu niv.
III. Návrh ÚP zajišťuje ochranu zvláště chráněného území návrhem obou lokalit jako plochy
přírodní. Přírodní památka (dále PP) Pazderna je navržena jako součást lokálního biocentra
a PP Skalka je navržena jako interakční prvek ÚSES.
IV. Jižně od zastavěného území prochází lokální ÚSES upravený dle aktuálního návrhu
regionálního systému v ZUR SKÚ:

Obr. č. 9: Schéma lokálního ÚSES jižně od zastavěného území obce
s vazbou na lokální biocentrum

Zdroj: Návrh územního plánu obce Tuchoměřice.
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V. Do území obce zasahuje hranice Přírodního parku Okolí Okoře. ÚP navrhuje v jeho ploše
části lokálního ÚSES, který pokračuje do Číčovic:
Obr. č. 10: Schéma vedení lokálního ÚSES v severní části obce u Pazderny

Zdroj: Návrh územního plánu obce Tuchoměřice.

VI. Plochy ÚSES jsou navrženy podmínkách využití území jako plochy přírodní dle vyhl. č.
501/2006. Jsou součástí návrhu nezastavěného území v Hlavním výkrese a regulativech.
Koncepci lokálních ÚSES ovlivnilo vedení regionálních ÚSES.
2.9.2. Odpady
Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici sběrné nádoby
(popelnice) – slouží k ukládání zbytkového odpadu z domácnosti po vytřídění (např. smetky,
popel, saze, nevratné obaly). Obec uplatňuje kapitační platbu 500 Kč na osobu a rok.
Popelnice se svážejí jednou za 14 dní.
K třídění skla, plastů a papíru, slouží po obci na stanovištích rozmístěné kontejnery, které
jsou pravidelně vyprazdňovány. Občanům jsou zapůjčeny na bioodpad hnědé popelnice.
Kromě toho je bioodpad svážen ve velkoobjemových kontejnerech, které jsou umístěny po
městě vždy jednou týdně na určených stanovištích v období od dubna do konce listopadu.
Pro odkládání použitého šatstva - suchého a čistého - v igelitovém pytli je v areálu MŠ
umístěn kontejner. Druhý kontejner je umístěný v Kněžívce, Pod Kopečkem u hasičské
zbrojnice.
Nově byl instalován před sběrným dvorem červený kontejner na sběr fritovacího oleje.
Dále do obce pravidelné zajíždí pojízdná sběrna nebezpečných odpadů. K odkládání
velkého odpadu, který se nevejde do běžných popelnic či kontejnerů, slouží velkoobjemové
kontejnery. O termínu jejich přistavení obec předem informuje.
Sběrný dvůr u Mateřské školy je otevřen vždy v sobotu od 9 do 11 hodin
Likvidace tuhého komunálního odpadu (směsného odpadu) je zajištěna v nádobách: odpad
je odvážen na skládku odpadu v Úholičkách. Svoz zajišťuje společnost FCC Česká
republika, s.r.o. (dříve A.S.A.). Ta také zajišťuje svoz velkoobjemového odpadu.
2.9.3. Koeficient ekologické stability
Jde o základní ukazatel ekologické stability v obci a na jejím katastrálním území. Jde o podíl
ekologicky významných ploch (lesy, pastviny, mokřady, rybníky, sady, louky, atd.) ku
plochám nízké ekologické stability (zastavěná plocha, orná půda, chmelnice, vinice a sady
s černým úhorem, atp.).
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Za stabilizovaná území se zachovalou přírodou se považují katastry s koeficientem nad 2,0,
ty se v severní části okresu Praha-západ prakticky nevyskytují. Pro Tuchoměřice byl v roce
2013 koeficient ekologické stability 0,24. Koeficient pod 0,2 znamená silně narušené
prostředí, Tuchoměřice jsou na tom „o trochu lépe“.
Obr. č. 5: Koeficient ekologické stability v obcích ORP Černošice

Zdroj: Územně analytické podklady ORP Černošice, 2016

2.9.4. Celková vyváženost území
V územně analytických podkladem ORP Černošice je provedeno závěrečné vyhodnocení
vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský
rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel.
V celkové bilanci vychází území Tuchoměřic jako nevyvážené, s potřebou posílit přírodní
pilíř.
Přírodní rámec je poškozen hlukem z letecké a silniční dopravy, ale také novou zástavbou
bez vazby na původní, velkou fragmentací krajiny, v území jsou staré ekologické zátěže,
některé části ÚSES jsou nefunkční, komunikace nemají náležité technické parametry.
Potřebná je ochrana údolních niv, vytváření koridorů ekologické stability a zlepšení
zadržování vody v krajině.
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Obr. č. 6: Podmínky pro příznivé životní prostředí v obcích ORP Černošice

Zdroj: Územně analytické podklady ORP Černošice, 2016

Obr. č. 7: Vyhodnocení vyváženosti územních podmínek v obcích ORP Černošice

Zdroj: Územně analytické podklady ORP Černošice, 201
42

Strategický plán obce Tuchoměřice

2.10. Místní správa
Základní legislativní normou, kterou se ve své činnosti řídí obec, je zákon č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve zněních pozdějších předpisů. Obec Tuchoměřice spravuje své záležitosti
samostatně a zároveň vykonává státní správu v rozsahu tzv. přenesené působnosti.
Nejvyšším a zároveň výkonným orgánem samosprávy je zastupitelstvo obce. V současném
volebním období má devět členů, kteří byli zvoleni v komunálních volbách konaných na
podzim 2018. Zastupitelstvo pracuje v čele se starostou obce a dvěma místostarosty.
Starosta a oba místostarostové pracují jako uvolnění, ostatní zastupitelé jako neuvolnění.
V současné době jsou v zastupitelstvu obce zastoupeny tyto volební strany:
• 1496 důvodů – 3 zastupitelé
• Tuchoměřáci – 2 zastupitelé
• Všichni jsme Tucho – 2 zastupitelé
• Pro Tuchoměřice – 2 mandáty
Starostou obce je Ing. Pavel Cihlář, Ph.D. (Tuchoměřáci), místostarosty Martin Růžička
(Všichni jsme Tucho) a Bc. Barbora Boulová (Tuchoměřáci).
Úřední hodiny úřadu jsou v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Obecní úřad Tuchoměřice
Adresa:
PSČ:
Tel.:
E-mail:
Internetová adresa stránek obce:
Datová schránka:

V Kněžívce 212
252 67
220 951 112 (starosta)
info@outuchomerice.cz
www.outuchomerice.cz
uzrbxr5

Informace o činnosti obecní správy jsou přístupné na internetu nebo na úřední desce obce.
Obec je členem Zájmového sdružení právnických osob dotčených provozem letiště PrahaRuzyně, jehož cílem je vyjednávat s Letištěm Praha, a.s., přijatelné podmínky vzájemného
sousedství a koexistence s provozem letiště. Obce zastoupené v tomto sdružení čerpají od
Letiště Praha podporu na různé akce v obci, zejména na to, co omezuje negativní vliv na
životní prostředí.
V roce 2014 vstoupila obec do Spolku 101, který sdružuje obce kolem projektované silnice
propojující dálnici D8 a rychlostní komunikaci R7, která by měla být obchvatem kolem obcí a
nahradit přetíženou silnici č. 240.

3.

SOUHRN ANALYTICKÉ ČÁSTI

3.1. Analytická východiska pro SWOT analýzu
Hlavní charakteristiky obce
• Obec Tuchoměřice spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností
Černošice, obcí s pověřeným obecním úřadem je pro Tuchoměřice město Hostivice.
Tvoří ji dvě katastrální území, Tuchoměřice a Kněžívka, a tři místní části,
Tuchoměřice, Kněžívka a Pazderna.
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•

•

•

Obec má poměrně příznivou věkovou a vzdělanostní strukturu. V posledních patnácti
letech se populace obce zvýšila o polovinu, což je dáno přirozeným a zejména
migračním přírůstkem obyvatelstva.
Tuchoměřice mají od roku 1994 schválený územní plán, který byl třikrát upraven a
poskytl prostor pro růst obce. V současnosti se připravuje územní plán nový s cílem
stabilizace území.
Obec byla v minulosti poznamenána zemědělskou činností, a je negativně ovlivněna
intenzivní dopravou – dálnicí II. třídy I/7 a Letištěm Václava Havla Praha. Přesto jsou
v jejím katastru zachovalé lokality pro rekreaci a odpočinek.

Ekonomický profil
• Naprostá většina ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí za prací mimo obec, zejména
do Prahy, podobně jako v jiných obcích v okolí metropole. Ve vlastní obci je
pracovních příležitostí poměrně málo. Podmínky pro hospodářský rozvoj jsou dobré
(dopravní dostupnost, pracovní příležitosti v Praze, struktura populace aj.).
• Severní část okresu Praha-západ má velmi dobré podmínky pro zemědělství, půda je
však často zabírána pro výstavbu. Z celého území Tuchoměřic tvoří zemědělská
půda 70 %, drtivou většinu z toho pak orná půda. Relativně vysoký (v porovnání
s okolními obcemi) je podíl lesů.
Lidský potenciál a trh práce
• Věková a vzdělanostní struktura obyvatelstva je příznivá. Je to dáno vysokým
podílem nových obyvatel v posledních 15 letech, většinou mladších a s vyšším
vzděláním.
• Míra nezaměstnanosti je podobná jako v jiných obcích okolí Prahy – tedy „neúnosně
nízká“. Nízká je však v posledních dvou letech prakticky v celém Středočeském kraji,
ba i v rámci České republiky.
Občanská vybavenost
• Tuchoměřice uhájily i po velkých potížích v 90. letech vlastní základní školu, byť jen
pro první stupeň. Školní budova je renovovaná, učí se v ní cca 85
• žáků). Má vlastní družinu, jídelna je spojená s MŠ.
• Mateřská škola funguje v obci od roku 1983, také její budova byla v posledních deseti
letech výrazně modernizována. Má kapacitu 60 dětí a vlastní jídelnu.
• Obec udržela pro občany poštu, v obci funguje dále hospodářský dvůr a v místní části
Pastvišťata je hřbitov.
• Lékařská služba v místě je zajištěna jen pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé
je v sousedních obcích (Velké Přílepy, Horoměřice, Kněževes, Holubice). V obci není
ani lékárna.
Kultura a sport
• V obci vyvíjí činnost několik spolků. Nejsilnější počtem členů i šíří činnosti je TJ Sokol
(čtyři oddíly kopané a řada dalších sportovních odvětví). TJ Sokol využívá vlastní
sportovní areál.
•

Spolek Tuchoměřice Společně se snaží rozvíjet společenský život v obci.

•

Spolek Tušení je zaměřen na uměleckou činnost (sborový zpěv).
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Technická vybavenost území a doprava
• Obec má technickou infrastrukturu v podstatě kompletní a v ne moc uspokojivém
stavu. Kanalizace chybí v části Pazderna a v některých dalších menších oblastech
Tuchoměřic. Současná kapacita ČOV je 6000 EO. ČOV je současně využívána obcí
Kněževes v poměru 60% obec Tuchoměřice ku 40 % obec Kněževes.
• Rezervy jsou v nakládání s dešťovou vodou, v nových lokalitách je důsledně
požadováno zadržování vody na vlastních pozemcích.
• Dopravní dostupnost obce je velmi dobrá a je dána těsným sousedstvím s Prahou.
Dostatek spojů zajišťují autobusy městského systému ROPID. Obcí prochází lokální
železniční trať č. 121, na kterou se po mnoha letech vrací osobní doprava. Bonusem
obce a zároveň velkou zátěží je nedaleké Letiště Václava Havla Praha.
Životní prostředí
• Tuchoměřice mají poměrně zachovalé okolí a jsou i místem turistických vycházek.
Významnější znečišťovatelé nebo velké podniky zde nejsou, životní prostředí je však
hlukem (letiště, silnice I/7) i dalšími negativní důsledky intenzivní dopravy.
• Obec má zajištěný svoz komunálního i nebezpečného odpadu. Pro občany jsou na
stanovištích zajištěny kontejnery na tříděný odpad mnoha komodit. V obci nejsou
evidovány žádné nepovolené skládky.
• Zásadním problémem pro životní prostředí je dořešení dopravní situace v okolí obce.
Obec se zapojila do Spolku 101, jehož cílem je urychlit výstavbu silnice, která má
propojit dálnici D8 na pravém břehu Vltavy s rychlostní komunikací R7 a vyvést tak
část dopravy z přetížené silnici č. 240. Potřebná je i spojka, která je projektována
v návrhu nového územního plánu, a která má z obce odvést dopravu do Lichocevsi a
Středokluk.
Hodnocení území Tuchoměřic z územně analytických podkladů ORP Černošice
V roce 2014 byly při zpracování územně analytické podkladů pro celé území obce
s rozšířenou působností Černošice pořízeny v Příloze 1 celkovou SWOT analýzu pro
jednotlivé obce a rovněž doporučení, které věci by bylo potřeba omezit nebo odstranit.
Jedná se o obec s narůstajícím počtem obyvatel v suburbanizační zóně hl. m. Prahy, s
dobrou dopravní dostupností. Obec je napojena na hlavní silniční tah – rychlostní silnici a na
kolejovou dopravu.
Geografická poloha obce v blízkosti hl. města Prahy přispívá k zvýšenému zájmu o bydlení v
obci – nové plochy pro bydlení by měly být vymezovány s ohledem na hodnotné přírodní
prvky – zejména kvalitní zemědělské půdy a údolní nivy. Při návrhu dalšího rozvoje obce je
třeba respektovat stávající prostorové uspořádání sídla se zástavbou situovanou převážně
na svazích Únětického potoka s historickou dominantou jezuitského kláštera. Ve stávající
struktuře sídla je vhodné jasně definovat veřejná prostranství. V území je nutné dbát na
důsledné řešení dopravní koncepce. Území je ohroženo vodní erozí – navrhnout protierozní
opatření, opatření k zlepšení retence v území a způsob nakládání s dešťovými vodami.
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Zdroj: Územně analytické podklady ORP Černošice, 2014

46

Strategický plán obce Tuchoměřice

Zdroj: Územně analytické podklady ORP Černošice, 2014
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3.2. SWOT analýza
Silné stránky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slabé stránky
•

Výborná dopravní dostupnost
a dostatečná dopravní obslužnost
Výborná dostupnost pracovních
příležitostí, nízká nezaměstnanost
Poměrně výhodná vzdělanostní a věková
struktura obyvatelstva
Velmi dobrá technická infrastruktura
(vodovody, plyn, až na část Pazderna
kanalizace)
Solidní občanská vybavenost (pošta, MŠ
a první stupeň ZŠ, lékař pro děti a
dorost)
Fungující svoz odpadů
Fungující spolkový život
Turisticky atraktivní a zachovalé okolí
Členství obce v regionálních a
zájmových sdruženích
Obec je členem místní akční skupiny
(MAS Rozvoj -Kladenska a P-Z)

•
•
•
•
•

Příležitosti
•
•
•
•
•
•
•

Velmi silná dopravní zátěž (silniční
doprava I/7, Letiště Václava Havla
Praha)
Nekompletní občanská vybavenost (lékař
pro dospělé,obchody)
Zástavba území, v některých případech
nenavazující na starou zástavbu
Nízký koeficient ekologické stability,
nedokončené nebo zčásti nefunkční
ÚSES
Málo využitá turistická atraktivita místa a
okolí
Špatná koncepce vodovodního systému
působící nerovnoměrný tlak vody

Rizika/hrozby

Dokončení nového územního plánu,
který bude stabilizovat území
Využívání evropských i českých
dotačních titulů
Využití turistického potenciálu území
Výstavba silnice propojující dálnici D8 a
rychlostní silnici R7, která by odklonila
část dopravy z obce
Výstavba spojky, která odkloní dopravu
do Lichocevsi a Středokluk
Rozvoj spolkového života a zapojení
nových obyvatel do života obce
Zapojení obce do některé místní akční
skupiny

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Další tlak developerů na zástavbu
zbylých částí katastru obce
Neřešení silniční dopravy, odklad
komunikace mezi D8 a R7
Omezení výdajů státního rozpočtu
(úsporná opatření)
Možnost zadlužení obce
Neúměrný provoz letiště Ruzyně
Celkové zhoršení stavu životního
prostředí
Omezení autobusové dopravy
Nárůst kriminality
Rozpory mezi původními obyvateli a
novými přistěhovalci
Havarijní stav vodovodního řádu
Hrozí nedostatečná kapacita stávající
ČOV
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4. STRATEGICKÁ ČÁST
4.1. Strategická vize
Obec Tuchoměřice bude v příštích deseti letech stabilizovat území, podrží si pevný
urbanistický řád, doplní občanskou vybavenost a bude příjemným místem pro život
všech obyvatel.

4.2. Prioritní problémové okruhy a cíle
Deseti strategickým cílům k dosažení cílů strategického plánu odpovídá následujících deset
problémových okruhů:
1. Územní plán a rozvoj města
2. Dopravní infrastruktura a doprava
3. Technická infrastruktura
4. Občanská vybavenost
5. Životní prostředí
6. Školství
7. Zdravotnictví a sociální služby
8. Kultura, sport a spolkový život
4.2.1. Územní plán a rozvoj obce
Silné stránky
• Schválení územního plánu zachovávajícího vesnický ráz Tuchoměřic
• Schválení územní studie Kněžívka
Slabé stránky
• Nepřesné výklady regulativů
• Zásah do soukromého vlastnictví
Příležitosti
• Nový územní plán s jasným vymezením účelu využití území
• Nová územní studie oblasti Kněžívka, kde budou stanoveny podmínky výstavby a
charakter území
• Doplnění regulativů do schvalovaného ÚP
Rizika
• Neochota zastupitelů schválit nový územní plán
• Námitky majitelů pozemků – časový posun schvalování
Strategický cíl:
Zajistit projednání a schválení územního plánu
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Specifikace cíle:
• Projednání a schválení územního plánu
• Zachování vesnického rázu Tuchoměřic
• Zamezení nekontrolované výstavby v obci a okolí
• Zabezpečení občanské vybavenosti a služeb pro občany
• Zpracování územní studie v oblasti Kněžívka

Územní plán je druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci
prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade
za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj
spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro
společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby
současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.
V České republice je ÚP vyhotovován na základě stavebního zákona. Územní plán
vydává zastupitelstvo obce formou opatření obecné povahy (OOP. ÚP je tvořen tzv.
výrokovou částí (ta obsahuje požadavky a podmínky rozvoje území stanovené v textové
části a vymezené ve výkresech) a tzv. odůvodněním (obsahujícím odůvodnění řešení,
východiska řešení, podklady apod., které má rovněž textovou a grafickou část). Územní plán
je speciální formou opatření obecné povahy. Územní plán je vyhotoven na základě územně
analytických podkladů, doplňujících průzkumů, vlastních podkladů a rozborů daného území,
popřípadě územních studií. ÚP musí být v souladu se zásadami územního rozvoje.
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho
plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.
Dále pak vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy
vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití
znehodnoceného území pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro
územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.
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Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu pořizovatel (zástupce
obce s rozšířenou působností, v případu Tuchoměřic se jedná o odbor územního plánování
v Černošicích) zpracuje návrh zadání územního plánu.
Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání územního plánu s jeho
odůvodněním Zastupitelstvo obce vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem
řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
Pro rozhodování v území obce Tuchoměřice platí v současné době Územní plán po III.
změně.
Územní plány obcí pořízené před 1. 1. 2007 pozbývají platnosti 31. 12. 2020. Obec
Tuchoměřice pracuje na novém územním plánu. V současné době je hotový návrh. Proces
tvorby tak je ve 3. etapě vzniku ÚP - projednávání. V současné době byla ukončena fáze
společného projednávání, t.j. k návrhu ÚP se vyjádřily všechny dotčené veřejnoprávní
orgány a organizace. Po zapracování připomínek by mělo proběhnout veřejné projednávání.
Toto veřejné projednání na obci se plánuje na září 2019. K veřejnému projednání přizve
jednotlivě obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány (majitele pozemků a
nemovitostí) a sousední obce, a to nejméně 30 dnů předem. Námitky proti návrhu územního
plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný
investor a zástupce veřejnosti. Své připomínky může každý uplatnit nejpozději do 7 dnů ode
dne veřejného projednání. V připomínkách musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a
krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které
byly od společného jednání změněny. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech,
o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, nebo regulačního plánu
vydaného krajem, se nepřihlíží. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí
výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a
návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu. Pokud je to nezbytné,
pořizovatel zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání.
Poté přijde na řadu druhé kolo veřejného projednání, které se týká pouze připomínkovaných
oblastí.
4.2.2. Dopravní infrastruktura a doprava
Silné stránky
• Výborná dopravní dostupnost a dostatečná dopravní obslužnost
• Budoucí snížení tranzitu nákladní dopravy po dokončení obchvatu II/240
• Existující zpracovaný návrh dopravního značení celé obce
Slabé stránky
• Silná tranzitní doprava v obci
• Nedostatek míst k parkování, nevyhovující šíře místních komunikací
• Špatná kvalita starších zpevněných ulic
• Chybějící chodníky podél silnic III. třídy
• Doplnění chybějících přechodů pro chodce
• Doplnění vodorovného značení
• Nevyhovující svislé značení v obci
• Vysoká rychlost projíždějících automobilů (snižuje bezpečnost chodců)
Příležitosti
• Dokončení nového územního plánu
• Komplexní přístup k opravám komunikací v návaznosti na technickou infastrukturu
• Rozšíření komunikace ulice Ke Kopanině
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Vyřešení majetkoprávních vztahů na pozemcích určených pro chodníky
Vybudování nové zastávky pro veřejnou dopravu v ulici Ke Kopanině
Zakoupení měřičů rychlosti
Oprava cesty na sv. Juliánu
Nové pěší chodníky pro propojení obce mimo komunikace III. třídy
Nové cesty a cyklostezky v trasách bývalých cest pro spojení s ostatními obcemi
mimo komunikace III. třídy (na Statenice, Lichoceves)
Bipass mezi ulicí Ke Kopanině a Kněževsí ideálně propojený s obchvatem
Tuchoměřic k železniční zastávce

Rizika/hrozby
• Neřešení silničního dopravy v okolí Prahy
• Dopravní obslužnost průmyslových zón
• Dopravní zátěž z průmyslové zóny JIH do dopravy v obci (zejména do Kněžívky)
• Legislativní omezení měření a omezení rychlosti v obci
• Nedostatečné finance a nesoučinnost kraje pro vybudování obchvatových komunikací
Strategický cíl:
Dobudovat a udržovat kvalitní síť ulic a chodníků a zajistit úrovní vyhovující příměstskou
hromadnou dopravu. Zlepšit bezpečnost chodců vybudováním nových přechodů pro chodce
a bojovat pro snížení rychlosti a dodržování zákazu vjezdu nákladním automobilům.
Specifické cíle:
Zlepšit stav chodníků a veřejného osvětlení.
Posílit dopravní a občanskou bezpečnost v obci.
Vybudování chybějících chodníků
Zkvalitnění přístupu na hřbitov pro pěší.
Vybudování lávky přes Únětický potok v ulici Hlavní.
Zrealizovat umístění dopravních značek dle schváleného návrhu pro zpřehlednění a
zpřesnění vodorovného i svislého dopravního značení v obci
4.2.3. Technická infrastruktura
Silné stránky
• Dobrá technická vybavenost (kanalizace, plynovod, telekomunikační sítě)
• Dokončená stavba rekonstrukce a intenzifikace ČOV
• Plán obnovy infrastruktury
Slabé stránky
• Současná kapacita zásobení vodou je vyčerpaná
• Nedostačující kapacita vodojemů
• Havarijní stav věžového vodojemu
• Špatný stav vodovodního potrubí
• Pokračující nadměrný odtok dešťových vod do splaškové kanalizace (nezjištění míst)
• Špatná koncepce vodovodního systému způsobující nerovnoměrný tlak vody
• I přes zvýšení kapacity ČOV čelí obec brzkému vyčerpání EO
Příležitosti
• Dokončení nového územního plánu, který bude stabilizovat území
• Modernizace veřejného osvětlení z dotačních titulů
• Výstavba nového vodojemu
• Posílení vodovodního přivaděče
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Postupná obnova vodovodního řádu
Dobudování sítě na splaškovou kanalizaci
Zpracovat studii na rozšíření ČOV

Rizika/hrozby
• Havarijní stav vodovodního řádu
• Neřešení silniční dopravy
• Při rychlosti staveb v průmyslové zóně a případných bytových domů hrozí
nedostatečná kapacita stávající ČOV
Strategický cíl:
Důsledné řešení rozvoje inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, způsob likvidace dešťových
vod, elektřina, plyn apod.)
Specifické cíle:
Postupná rekonstrukce vodovodního řadu
Posílení kapacity vodojemu a zásobení obce vodou
Dobudování kanalizační sítě
Rozšíření ČOV
Výměna veřejného osvětlení
Modernizování technického vybavení na údržbu místní komunikací a veřejné zeleně.
Omezení nátoku dešťové vody do splaškové kanalizace.

4.2.4. Občanská vybavenost
Problémový okruh 4 popisuje občanskou vybavenost, která je na dobré úrovni, zahrnuje
zejména MŠ, ZŠ, obecní úřad s matrikou, dále pošta, sběrný dvůr a lékaři.
Silné stránky
• Mateřská škola
• ZŠ pro 1. stupeň
• Dětský lékař
• Pošta
• Veřejná knihovna (v klášteře)
• Hřbitov
• Sběrný dvůr
• Fotbalové hřiště TJ Sokol (+ hřiště s umělým povrchem)
• Hospůdka na hřišti s příjemným zázemím
• Dva obchody s potravinami
• Obecní pozemek s restaurací
Slabé stránky
• Chybí plně funkční restaurant
• Chybějící lékař pro dospělé
• Chybí dům pro seniory
• Chybějící kulturní dům
• Chybějící tělocvična pro ZŠ (sportovní hala)
• Chybí obecní policie
• Chybějící obecní byty
• Stavebně technický stav stávající ZŠ (škola není bezbariérová, neodpovídá
hygienickým a bezpečnostním normám)
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Příležitosti
• Využití možnosti investic od developerů/investorů
• Spolupráce se soukromými subjekty, firmami a živnostníky
• Možnost využít dotačních titulů ČR/EU
• Rekonstrukce stávající ZŠ (řízené větrání, moderní umělé osvětlení, ergonomický
nábytek, aj.)
• Vybudování devítileté ZŠ
Rizika/hrozby
• Výstavba bytových domů
• Další tlak developerů na zástavbu zbylých částí katastru (např. zóna Jih)
• Absence 2. stupně ZŠ
Strategický cíl:
Trvalé zajištění a podpora stávající vybavenosti obce. Obohatit obec o chybějící důležité
části občanské vybavenosti.
Specifické cíle:
• Výstavba sportovní multifunkční haly
• Snaha o podporu živnostníků zajišťujících služby pro veřejnost (např. kavárna,
restaurace)
• Výstavba obecních bytů
• Zvětšení hřbitova
• Zvýšení kapacity mateřské školy
• Výstavba nového sběrného dvora
• Zajištění zvětšení prostoru pro základní školu (kroužky, specializované učebny)
4.2.5. Životní prostředí
Katastrální území obce Tuchoměřice se nachází uprostřed agrární krajiny u údolí Únětického
potoka, ke kterému z velké časti z jižní strany přiléhá lesní porost. Rušivými elementy jsou
silná tranzitní doprava z okolních obcí na směrem k D7, dále samotná D7, letiště Václava
Havla průmyslové zóny JIH s SEVER.
SWOT analýzy k problematice životního prostředí
Silné stránky
• Zájem obce a zastupitelů zlepšit životní prostředí v obci
• Zajímavé přírodní regiony a útvary (les, Skála, pískovcové lomy)
• Biokoridory v obci
• Vodní plochy (rybník Pazderna, soukromý rybník u Kopanského mlýna, jezírko v
rákosí)
• Obcí protékají dva potoky: Únětický a Kopaninský.
• ČOV je po zvýšení kapacity
• Fungující sběr a svoz tříděného odpadu
• Výsadba zeleně v intravilánu a extravilánu obce
Slabé stránky
• Silná dopravní zátěž v ranních a odpoledních hodinách v obci
• Znečištění životního prostředí hlukem a zplodinami z dopravy
• Plánovaná přeložka II/240 propojující D7 a D8
• Blízkost letiště Václava Havla
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Současný zastaralý stav vodovodní sítě
Chybějící části kanalizační sítě

Příležitosti
• Využití dotací z různých programů českých nebo evropských
• Dokončení realizace nového územního plánu
• Rekonstrukce rybníka Pazderna
• Vybudování nového koryta tzv. mlýnského náhonu
• Výsadba alejí v extravilánu obce
• Výsadba zeleně v intravilánu obce
• Vyšší podíl kompostování organického odpadu
• Hospodaření vodou – budování individuálních nádrží na dešťovou vodu
• Vybudování rybníku, popř. mokrého poldru na pozemku č. 364, 365 k.ú. Tuchoměřice
• Vybudování mokrého poldru příp. s doplněním přírodního koupaliště na pozemku
353/1 k.ú. Tuchoměřice a okolí v majetku obce

Rizika/hrozby
• Nechuť a nevůle zastupitelů podnikat kroky vedoucí ke zlepšení životního prostředí
• Pokračující změna klimatu – sucho, přívalové srážky
• Legislativní a administrativní bariéry
• Nevypisování tematicky zaměřených dotací
• Nedostatek finančních prostředku z obecního rozpočtu na spolufinancování projektů
• Tlak developerů na novou výstavbu a zábor orné půdy
• Černé skládky komunálního odpadu
• Kalamitní výskyt chorob a škůdců ve vazbě na změny klimatu
• Nedodržení ochranných pásem lesa
Strategický cíl:
Zajistit kvalitní prostředí pro klidný život v obci
Specifikace cíle:
• Rozšířit plochy zeleně v obci
• Dobudování sítě kanalizačních stok
• Rekonstrukce rybníka na pazderně, budování individuální rezervoárů na dešťovou
vodu, oprava koryta Mlýnského náhonu vybudování nové vodní plochy
v Tuchoměřicích
• Pasport a údržba zeleně v obci – sestavení plánů údržby
• Podpora domácího kompostování a racionální nakládání z odpady
• Podpora neemisních zdrojů vytápění – odborné poradenství, revize aj.

4.2.6. Školství
Problémový okruh 6 zahrnuje předškolní a základní vzdělání u příspěvkových organizací
zřizovaných obcí – vybavenost škol, kvalitu výuky ve škole a péče o předškolní zařízení.
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Silné stránky
• Poloha MŠ v klidové zóně v centru obce
• Využívání Demokracie 21 v základní škole
• Výborné výsledky ZŠ při auditu Ministerstva školství
• Stabilní pedagogický sbor
• Využití dotace na přístavbu Kotelny k ZŠ
• Koupě nemovitosti CETIN v bezprostřední blízkosti ZŠ
• Knihovna (v klášteře) s možností zapůjčení knih žákům
Slabé stránky
• Nedostatečná kapacita parkovacích míst u ZŠ
• Chybějící hřiště na atletiku a míčové sporty
• Chybějící tělocvična (víceúčelová hala s využitím pro všechny občany)
• Nedostatečná kapacita jídelny v MŠ pro ZŠ
• Chybějící odborné učebny pro základní školu
• Chybí kabinety pro učitele
• Absence bytů pro pedagogy
• Častá problematika s personálním obsazováním ranní družiny
• ZŠ bez školy v přírodě
• Fasáda školy
• Celkový zastaralý technologický stav objektu (větrání, osvětlení, nábytek)
Příležitosti
• Využití dotačního titulu na plánovanou výstavbu další třídy pro rozšíření kapacity MŠ
• Využít zájmu dětí, žáků i rodičů ke společným nadstandartním aktivitám
• Zapojit veřejnost do akcí školy a pracovat na posílení dobrého jména škol
• Realizovat projekt s letištěm (příp. jiná dotace) na rekuperaci základní školy
• Využívat další finanční prostředky prostřednictvím např. projekty, granty, dotace aj.
• Spolupráce ZŠ a MŠ s okolními školami
• Zlepšit propagaci a informovanost (např. Facebook či zlepšení webu)
Rizika/hrozby
• Chybí 2. stupeň základní školy
• Nedostatečná kapacita mateřské školy
• Nebezpečí odchodu učitelského sboru
Strategický cíl:
Zajistit kvalitní předškolní a základní vzdělání.
Specifické cíle:
• Zvýšit kapacitu mateřské školy o jednu třídu
• Zvýšit kapacitu školní jídelny mateřské školy
• Zajistit dostatečnou kapacitu školní družiny
• Zajistit výstavbu tělocvičny
• Revitalizovat pozemek nad základní školou
• Oprava schodů a zdi u ZŠ
• Zvýšit kvalifikovanost pedagogů, podporovat jejich další vzdělávání
• Rozšířit zahradu MŠ do prostoru k Rákosí
• Zajistit služební byty pro pedagogy
• Zajistit rekonstrukci povrchu na dvorku ZŠ
• Koupě a následná rekonstrukce objektu CETIN, který leží vedle ZŠ
• Nástavba nad Kotelnu
• Rekonstrukce půdy
• Rekonstrukce omítky
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Určit v ÚP rozvojovou plochu pro případné vybudování nové ZŠ

Mateřská škola

4.2.7. Zdravotnictví a sociální služby
Silné stránky
• Dětský lékař
• Vyhláška o sociální pomoci
• Směrnice o zajištění sociálních služeb
• Rozvoz obědů pro seniory
Slabé stránky
• Chybí dům seniorů
• Chybějící praktický lékař a specializovaní lékaři
• Chybějící lékárna
Příležitosti
• Rozšíření pečovatelských služeb
• Finanční pobídky pro lékaře
• Využití obecních prostor pro lékaře
• Využití moderních technologií pro seniory
Rizika/hrozby
• Nárůst obyvatel
• Zvyšující se věková hranice obyvatel a populační křivka
Strategický cíl:
Zajistit dostupnost kvalitní zdravotní a sociální péče a vytvořit síť zařízení pečujících zejména
o staré a zdravotně či sociálně znevýhodněné občany.
Specifické cíle:
• Rozšířit nabídky pečovatelských a sociálních služeb.
• Vybudovat domov pro seniory.
• Zajistit lékařskou péči pro dospělé pacienty.
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Česká pošta, lékař

4.2.8. Kultura, sport a spolkový život
Silné stránky
• TJ Sokol – fotbalové hřiště a umělé hřiště (pořádání fotbalových utkání, fotbal žáků)
• Bohatý spolkový život v obci (několik spolků, dobrovolníku, souborů či sdružení)
• Spolupráce MŠ a ZŠ v oblasti společenského života
• Vysoký počet kulturních akcí
• Vydávání Tuchoměřického zpravodaje
• Široká základna dětí, převis poptávky po sportu nad nabídkou sportovních zařízení
• Dětská hřiště v dobrém stavu
• Hezká klidová zóna ve středu obce (Rákosí)
• Spolupráce s podnikatelskými subjekty působící v katastru obce

Slabé stránky
• Nedostatečná kapacita kulturního zázemí
• Chybí sportovní a společenská hala.
• Chybí hřiště a zázemí pro trávení volného času pro dospívající děti a mládeže
• Chybí venkovní sportoviště.
• Nedostatečná nabídka sportů pro děvčata.
• Chybějící komunitní centrum (setkávání občanů, dětí a mládež aj.)
Příležitosti
• Výstavba a modernizace dětských hřišť, hřiště pro dospívající děti, mládeže a
dospělých
• Oslovení místních občanů s nabídkou na vedení sportovních kroužků pro děti.
• Pokračování podpory sportovní a spolkové činnosti v obci.
• Podpora moderních technologií
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•

Podpora při renovaci a obnově památkově chráněných nemovitostí a movitého
majetku obce

Rizika/hrozby
• Blízkost konkurenčního dění v oblasti kultury, sportu a spolkového života v Praze
• Nedostatečné finanční prostředky pro výstavbu nové multifunkční haly
• Nezájem obyvatel obce o volnočasové aktivity pořádané v obci
Strategický cíl:
Trvalá podpora kulturního, sportovního, spolkového a společenského života v obci
k udržování tradičních a lidských hodnot života v obci.
Specifické cíle:
Výstavba sportovní multifunkční haly.
Využití dotací a grantů na podporu výstavby tělocvičny a dalších navštěvovaných míst našimi
občany.
Pokračování ve vydávání Tuchoměřického zpravodaje.
Pokračování v pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
Podpora spolkového života v obci.

Dětské hřiště u obchodu
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4.3. Databáze projektů

Projektová karta č. 1
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Chodník ke hřbitovu
Obec Tuchoměřice
starosta
Dopravní infrastruktura a doprava

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Vybudování nového chodníku podél hlavní silnice na hřbitov. Tento chodník
zároveň napojí na stávající chodník v ulici Ke Statenicím. Projekt napomůže ve
zvýšení bezpečnosti chodců.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Připravuje se

Doklady dle stavebního
zákona:

Připravuje se

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec Tuchoměřice

Celkové náklady

1mio

Předpokládané
roky realizace

2020-2021

Možnost získat
podporu
z dotací

IROP – potenciálně v novém programovém období, případně z MAS
SFDI – Bezpečnost
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Projektová karta č. 2
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Územní studie Kněžívka

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Podpůrný dokument k připravovanému i stávajícímu územnímu plánu. Má blíže
specifikovat/určovat budoucí druh zástavby.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ne

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Nejsou potřeba

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec Tuchoměřice

Obec Tuchoměřice
starosta
Územní plán a rozvoj obce

Celkové náklady

500 tis.

Předpokládané
roky realizace

2019-2020

Možnost získat
podporu
z dotací

MMR – podpora územně plánovacích činností obcí
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Projektová karta č. 3
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Autobusové zastávky

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Autobusové zastávky MHD + části chodníků. Zvýšení bezpečnosti obyvatel
obce.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Připravuje se

Doklady dle stavebního
zákona:

Připravuje se

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec Tuchoměřice, Miroslav Rolc

Obec Tuchoměřice
starosta
Dopravní infrastruktura a doprava

Celkové náklady

500 000 tis.

Předpokládané
roky realizace

2020

Možnost získat
podporu
z dotací

IROP – potenciálně v novém programovém období, případně z MAS
SFDI – Bezpečnost
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Projektová karta č. 4
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Přechody pro chodce

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Zvýšení bezpečnosti chodců v blízkosti křižovatky U Hřiště, Ke Statenicím a
Hlavní. Jedná se o dva přechody ne ulici U Hřiště a Ke Statenicím.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Připravuje se

Doklady dle stavebního
zákona:

Nejsou potřeba

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Středočeský kraj

Obec Tuchoměřice
starosta
Dopravní infrastruktura a doprava

Celkové náklady

200.000

Předpokládané
roky realizace

2019-2020

Možnost získat
podporu
z dotací

IROP – potenciálně v novém programovém období, případně z MAS
SFDI – Bezpečnost
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Projektová karta č. 5
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Věžový vodojem

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Stavba nového vodojemu s dvojnásobnou kapacitou vody.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

ano

Projektová dokumentace:

ne

Doklady dle stavebního
zákona:

ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec Tuchoměřice, majitel pozemku

Obec Tuchoměřice
starosta
Technická infrastruktura

Celkové náklady

20 mio

Předpokládané
roky realizace

2020-2022

Možnost získat
podporu
z dotací

OPŽP
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Projektová karta č. 6
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Vodovod na Pazdernu

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Vybudování vodovodu na Pazdernu/Černovičky

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec Tuchoměřice, obec Středokluky

Obec Tuchoměřice/obec Středokluky
starosta
Technická infrastruktura
Obec Středokluky

Celkové náklady

20 mio

Předpokládané
roky realizace

2021-23

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský fond rozvoje obcí a měst
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Projektová karta č. 7
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Úprava alejí
Obec Tuchoměřice
starosta
Životní prostředí

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Týká se to alejí podél místních komunikací a obecních cest.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ne

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec

Celkové náklady

10 mio

Předpokládané
roky realizace

2020-2025

Možnost získat
podporu
z dotací

Letiště (Žijeme zde společně)
OPŽP PO 4, SC 4.4
Středočeský kraj
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Projektová karta č. 8
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Pasport zeleně
Obec Tuchoměřice,
starosta
Občanská vybavenost

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Zpracování pasportu zeleně katastru obce. Zpřehlednění zeleně a její následná
péče.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ano

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec

Celkové náklady

1,5 mio

Předpokládané
roky realizace

2019-2020

Možnost získat
podporu
z dotací

Letiště (Žijeme zde společně)
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Projektová karta č. 9
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Protipovodňová zeď

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Na základě zpracování povodňového plánu, z jehož vyplývá doporučení
postavit protipovodňovou zeď na ochranu nemovitostí v ulici Sportovní. Vše
v důsledku navýšení břehu na druhé straně toku. (Únětický potok)

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec

Obec Tuchoměřice
starosta
Životního prostředí

Celkové náklady

1 mio.

Předpokládané
roky realizace

2021-2022

Možnost získat
podporu
z dotací

OPŽP PO 1, SC 1.3
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Projektová karta č. 10
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Lávka u hřiště

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Stavba lávky podél mostu v ulici U Hřiště. Napojení dvou břehů a zároveň
chodníků z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

V přípravě

Doklady dle stavebního
zákona:

V přípravě

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec

Obec Tuchoměřice
starosta
Dopravní infrastruktura

Celkové náklady

550 tis.

Předpokládané
roky realizace

2020

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský fond rozvoje obcí a měst
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Projektová karta č. 11
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Radary
Obec Tuchoměřice
starosta
Dopravní infrastruktura

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Zakoupení čtyř radarů na měření rychlosti. Zvýšení bezpečnosti chodců a
snížení rychlosti automobilů.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec

Celkové náklady

400 tis.

Předpokládané
roky realizace

2019-2020

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský fond rozvoje obcí a měst, SFDI - bezpečnost
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Projektová karta č. 12
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Křižovatka Kněžívka
Obec Tuchoměřice
Starosta
Dopravní infrastruktura a doprava

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Vybudování přehlednější křižovatky zajistí vyšší bezpečnost chodců.
Křižovatka, chodníky, přechody.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec, Středočeský kraj

Celkové náklady

10 mio

Předpokládané
roky realizace

20220-2021

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský fond rozvoje obcí a měst
Středočeský kraj
IROP – potenciálně v novém programovém období, případně z MAS – chodníky
a přechody
SFDI – Bezpečnost, chodníky a přechody
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Projektová karta č. 13
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce objektu CETIN
Obec Tuchoměřice
starosta
Občanská vybavenost

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

Rekonstrukce zakoupené nemovitosti v bezprostřední blízkosti základní školy.
Zateplení, vybudování sociální zázemí, sklad, učebny, střešní okna aj.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

ano

Projektová dokumentace:

ne

Doklady dle stavebního
zákona:

ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

obec

Celkové náklady

3 mio

Předpokládané
roky realizace

2020

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský fond rozvoje obcí a měst
Ministerstvo školství
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Projektová karta č. 14
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Oprava zdi u ZŠ
Obec Tuchoměřice
starosta
Občanská vybavenost

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Oprava zdi u ZŠ. Dle podkladů z roku 2014 je zeď ve velmi špatném stavu,
nutná oprava/rekonstrukce zdi i schodů, které vedou na obecní pozemek.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec

Celkové náklady

6mio

Předpokládané
roky realizace

2020

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský fond rozvoje obcí a měst

73

Strategický plán obce Tuchoměřice

Projektová karta č. 15
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Veřejné osvětlení
Obec Tuchoměřice
starosta
Technická infrastruktura

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

Výměna veřejného osvětlení v celé obci. Úspora energie.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec

Celkové náklady

800tis.

Předpokládané
roky realizace

2020

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský fond rozvoje obcí a měst
Program EFEKT – MPO
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Projektová karta č. 16
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Multifunkční hala
obec
starosta
Občanská vybavenost

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Výstavba sportovní/společenské multifunkční haly.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec

Celkové náklady

70mio

Předpokládané
roky realizace

2020 – projektová příprava
2022 - realizace

Možnost získat
podporu
z dotací

MMR (regenerace brownfieldu)
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Projektová karta č. 17
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Rozšíření mateřské školy
Obec Tuchoměřice
starosta
Občanská vybavenost

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Zvýšení kapacity mateřské školy o jednu třídu a zároveň zvětšení jídelny pro
základní školu. Proběhne i menší rekonstrukce školky z důvodu reorganizace
prostoru.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec

Celkové náklady

12 mio

Předpokládané
roky realizace

2020 projektová dokumentace
2021 žádost o dotaci, realizace

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský fond rozvoje obcí a měst
Ministerstvo školství
IROP – potenciálně v dalším programovém období 2021+
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Projektová karta č. 18
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Nástavba nad Kotelnou

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Nástavba nad stávající přístavbu (Kotelnu) u ZŠ. Škola má nedostatečné
prostory, chybí kabinety a prostory pro družinu.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec

Obec Tuchoměřice
starosta
Občanská vybavenost

Celkové náklady

10 mio

Předpokládané
roky realizace

2020 projektová dokumentace
2021 žádost o dotaci
2021-22 realizace

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský fond rozvoje obcí a měst
Ministerstvo školství
IROP – potenciálně v dalším programovém období 2021+
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Projektová karta č. 19
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Komunální technika
Obec Tuchoměřice
starosta
Technická vybavenost

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Modernizování technického vybavení na údržbu místní komunikací a
veřejné zeleně

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ne

Projektová dokumentace:

Není potřeba

Doklady dle stavebního
zákona:

Není potřeba

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec

Celkové náklady

3mio

Předpokládané
roky realizace

2020-2021

Možnost získat
podporu
z dotací

MMR – DT 117d8210J - Sdílené vybavení komunální technikou
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Projektová karta č. 20
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Revitalizace rybníka Pazderna
Obec Tuchoměřice
starosta
Životní prostředí

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Revitalizace rybníku na Pazderně

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

ano

Projektová dokumentace:

ano

Doklady dle stavebního
zákona:

Připravuje se

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

obec

Celkové náklady

2,5mio

Předpokládané
roky realizace

2020

Možnost získat
podporu
z dotací

Ministerstvo zemědělství
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Projektová karta č. 21
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Sběrný dvůr
Obec Tuchoměřice
starosta
Technická infrastruktura

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

Přesunutí stávajícího sběrného místa. Nutnost uvolnit pozemek pro zvýšení
kapacity MŠ.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Nové místo se stále hledá.

Celkové náklady

5mio

Předpokládané
roky realizace

2020-2021

Možnost získat
podporu
z dotací

OPŽP PO 3 SC 3.1
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Projektová karta č. 22
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Dům Seniorů
Obec Tuchoměřice
starosta
Občanská vybavenost

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Vypracování projektu domu senioru se zázemím pro pečovatelskou službu.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec

Žádost o dotaci, příp. soukromý investor.
Výstavba

Celkové náklady

19 mio

Předpokládané
roky realizace

2026 - 2030

Možnost získat
podporu
z dotací

MMR Podporované byty
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Projektová karta č. 23
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Rozšíření stávajícího hřbitova
Obec Tuchoměřice
starosta
Občanská vybavenost

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Z důvodu budoucí nedostatečné kapacity bude potřeba rozšířit stávající hřbitov.
Současně se postaví i přilehlé parkoviště.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec

Celkové náklady

5mio

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský fond rozvoje obcí a měst
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Projektová karta č. 24
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Rozšíření zemního vodojemu
Obec Tuchoměřice
starosta
Technická infrastruktura

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Rozšíření stávajícího zemního vodojemu s dvojnásobnou kapacitou vody.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec

Celkové náklady

15 mio

Předpokládané
roky realizace

2020-2022

Možnost získat
podporu
z dotací
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Projektová karta č. 25
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Nové vodovodní potrubí
Obec Tuchoměřice
starosta
Technická infrastruktura

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

Výměna stávajícího potrubí, které je již na pokraji své životnosti a je
v nevyhovující kvalitě.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec

Celkové náklady

100 mio

Předpokládané
roky realizace

2020-2040

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský kraj
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Projektová karta č. 26
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Kanalizace U Školky

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Stavba nové kanalizace v ulici U Školky

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ano

Doklady dle stavebního
zákona:

Připravuje se

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec

Obec Tuchoměřice
starosta
Technická infrastruktura

Celkové náklady

1 mio

Předpokládané
roky realizace

2019-2020

Možnost získat
podporu
z dotací

NPŽP 4/2019
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Projektová karta č. 27
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Kanalizace Na Stráni

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Stavba nové kanalizace v ulici Na Stráni

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec Tuchoměřice

Obec Tuchoměřice
starosta
Technická infrastruktura

Celkové náklady

1 mio

Předpokládané
roky realizace

2020-2021

Možnost získat
podporu
z dotací

NPŽP 4/2019
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Projektová karta č. 28
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Kanalizace Za Kostelem
Obec Tuchoměřice
starosta
Technická infrastruktura

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Stavba nové kanalizace v ulici Za Kostelem, veřejné osvětlení a nová silnice

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec

Celkové náklady

800tis. - 1 mio

Předpokládané
roky realizace

2020-2021

Možnost získat
podporu
z dotací

NPŽP 4/2019
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Projektová karta č. 29
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Ovocný sad

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Výsadba ovocného sadu – zřízení klidové zóny na obecním pozemku v blízkosti
přírodní rezervace Skála

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

obec

Obec Tuchoměřice
starosta
Životního prostředí

Celkové náklady

1 mio.

Předpokládané
roky realizace

2021-2022

Možnost získat
podporu
z dotací

OPŽP PO 4 SC 4.4
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Projektová karta č. 30
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Cesta Ke Kovárně

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Výstavba nové silnice v ulici Ke Kovárně ve spolupráci s investorem. Součástí
stavby bude uložení elektrického vedení do země a položení nového
vodovodního potrubí.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

obec

Obec Tuchoměřice
starosta
Dopravní infrastruktura a doprava
Viva Kněžívka, s.r.o.

Celkové náklady

xxxxx

Předpokládané
roky realizace

2020-2021

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

Rekonstrukce pohostinského zařízení

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Rekonstrukce stávajícího objektu, který byl sloužil jako provozovna
pohostinství.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec, dlouhodobý nájemce

Obec Tuchoměřice
starosta
Občanská vybavenost
Možný investor (budoucí nájemce)

Celkové náklady

5 mio

Předpokládané
roky realizace

2020

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

Kanalizace v úseku ul. Ke Statenicím

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Stavba nové kanalizace ke čtyřem nemovitostem.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec Tuchoměřice, TJ Sokol

Obec Tuchoměřice
starosta
Technická infrastruktura

Celkové náklady

1,5-2 mio

Předpokládané
roky realizace

2020-2021

Možnost získat
podporu
z dotací

NPŽP 4/2019
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Projektová karta č. 33
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu

Navýšení kapacity ČOV

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Navýšení kapacity ČOV

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ne

Doklady dle stavebního
zákona:

Ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec Tuchoměřice

Obec Tuchoměřice
starosta
Technická infrastruktura

Celkové náklady

30 mio

Předpokládané
roky realizace

2024-2026

Možnost získat
podporu
z dotací
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