STRATEGICKÝ PLÁN
OBCE KRÁLOVICE

DUBEN 2012

Strategický plán obce Královice

Obnovená kaplička na návsi v Královicích

2

Strategický plán obce Královice

PŘEDMLUVA
Strategický plán obce Královice 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 Královice vznikal v součinnosti zastupitelů obce a zpracovatelů,
Přemyslovské střední Čechy o.p.s., do jehož územní působnosti obec Královice (člen
Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti) patří. Zastupitelé obce revidovali
analytickou část (v některých částech bohužel vycházejí z relativně starých dat ze Sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2001, nová dosud nebyla k dispozici), charakterizovali společně se
zpracovateli současný stav obce ve SWOT analýze, formulovali strategickou vizi své obce a
připravili pro dokument projektové karty, vycházející ze stavu a očekávání na počátku roku
2011, kdy byl strategický plán obce dokončen.
V textu bylo využito fotografií a dalších obrazových a mapových podkladů z internetových
stránek úřadu obce a dalších internetových zdrojů.

Masopust v Královicích v roce 2010
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1. ÚVOD
Obec Královice se nachází pod kopcem Řípec (312 m.n.m.) na Pozdeňském potoce, 4 km
od Slaného.
Obec Královice vznikla v roce 1316 (podle jiných pramenů a ž v roce 1382). Obec zaujímá
území o velikosti více než 364 ha a žije v nich celkem více než 150 obyvatel.
Tab. č. 1: Královice – základní informace
535109

ZUJ (kód obce):
NUTS5:

CZ0203535109

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0203 - Kladno

NUTS3:

CZ020 - Středočeský kraj

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Slaný

Obec s rozšířenou působností:

Slaný
00640433

IČ:
Katastrální plocha (ha):

364

Počet bydlících obyvatel k 31.12.2010:

153

Nadmořská výška (m n.m.):

241

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

14° 3' 21'' E , 50° 15' 47'' N
1316

První písemná zpráva (rok):
Počet katastrů:

1

Počet územně technických jednotek:

1

Počet částí obce:

1
274 01 (Slaný)

PSČ:
Zdroj: ČSÚ

1. 1 Krátce z historie
Místo, kde nyní leží Královice, bylo osídleno již odpradávna. Potvrzuje to nejen nález základů
keltských chat, ale také mnoho pozůstatků z doby bronzové. Samotné Královice, tehdy ještě
jako osada, vznikly na přelomu 13. a 14. století (nejstarší písemná zmínka je z roku 1316).
Osada Královice byla od svého počátku rozdělena na větší množství majetků různých
vladyckých rodin.
Roku 1404 daroval Markvart Alšův z Královic na spásu duše své a příbuzných svých faráři
Jindřichovi ze Dřínova a jeho nástupcům dvě louky a desátky z jistého pole řečeného „Niva“
v Královicích se závazkem, aby dřínovští faráři každý rok v pondělí po svátku Odkazování
ostatků konali výroční zádušní bohoslužby. A to aby slouženo bylo v ten den šest mší
svatých farářem, jeho kaplanem a čtyřmi sousedními kněžími. Ony čtyři kněze byli pak dřínovští
faráři povinni pohostit. Tenhle Markvart, syn Alšův a Annin, seděl na Slánsku ještě roku 1405,
roku 1409 přidal Toužetín a k roku 1411 se přestěhoval na Čáslavsko, kde kolem
6
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roku 1419 zemřel. Za jeho doby zřejmě již stála v Královicích tvrz. Řada Královických rodů
tím zdaleka nekončí. Jedním z věřitelů Jana z Kvice byl v letech 1407-1408 Jan Skopec
z Královic, který později, roku 1414 koupil od Slavibora z Hnidouz tvrz Hnidousech. Další
zpráva dokládá, ţe Sulek z Hřebněník, purkrabí na Krakovci, dovolil roku 1419 Martinovi
z Kozlan, aby „prodal dvůr služebný v Kotlánech Václavovi Krejčímu z Královic za 300 kop“.
Z Královic pocházel i rod Čelechovců z Královic, kteří zde kolem poloviny 15. století také
měli nějaké majetky.
Tvrz v Královicích držel do roku 1409 Vilém Zajíc z Valdeka a toho roku ji prodal Hanuši
Nešporovi z Bišovswerdu, který na tvrzi v Královicích, dvoru a části vsi a lesa u Milého
zapsal věno své manželce Markétě. Roku 1414 směnil Hanuš Nešpor od věna "očištěné"
Královice za zboží Vrapické s Václavem z Vrapic. Od Václava (Vaňka) koupil potom ještě
pře rokem 1419 Královice bratří Jindřich a Jan odtud řečení z Královic, kteří roku 1437
jmenují také jako majitelé poloviny poplužního dvora a dvora kmecího ve Skryjích, které jim
prodala Johanka, vdova po Janu Šrákovi ze Skryj.
V období husitských válek vlastnil Královice slánský rychtář Dobeš. Jeho dcera Machna
se provdala za Jíru Rubáše. Po smrti svého otce i manžela se znovu provdala, tentokrát za
Vaňka z Královic. S ním měla syna Vaňka, řečeného Čelechovec z Královic. Jemu a svému
muži odkázala roku 1448 všechny své statky. Dvůr slánského rychtáře a jeho dcery se pak i
nadále nazýval "U Rubášů". 25. června 1437 prodal svůj díl na tvrzi v Královicích se dvorem
a vsí Pešík z Blahotic Haškovi z Bysně.
Majitelé Královic používali různé znaky. Martin z Královic mel na pečeti z roku 1444 misku ve
tvaru růže položenou na štítě a Vaněk Čelechovec pečetil roku 1460 růží na štítě zdobenou
sedmi tečkami. Výčet jmen a rodů pocházejících z obce Královic můžeme uzavřít rodem
Ostrovců z Královic, kteří byli větví již jmenovaných Strachotů. Roku 1488 se město Slaný
soudilo s Bartošem Ptáčkem z Kamnomosta o rybník položený u Studeněvsi, o dědiny
v Královicích a o platy v Dřínově.
Někdy v polovině 15. století patří Královice, ale zřejmě již bez tvrze, která zanikla
v husitských válkách, k Telcům. Syn Jindřich Sestřenka ze Slavic, majitel Telce (1496),
Václav Sestřenek, zapsal roku 1531 všechno své dědictví po otci, včetně vsi Královic své
"mateři" paní Eufrozině z Martinic.
Při dělení dědictví roku 1549 po „tetě Frozíně" mezi Jana a Volfa Bořity z Martinic získal Jan
Královice, Hořešovice, Lisovice, Knovíz a Čeradice. Martinické vsi Královice a Plchov
vyměnil později roku 1614 Jaroslav Bořita z Martinic s kapitolou u sv. Víta za Tuchlovice.
V předbělohorských událostech byly Královice kapitole odňaty a jejich majitelem se krátkodobě
stal Vodolan starší Pětipaský. O své platy v Královicích přišlo při pobělohorských konfiskacích
i město Slaný.
O tom, jak se na Královicích podepsala třicetiletá válka, svědčí zpráva děkana Bláhy z roku
1676, kdy v Královicích a Drchkově zbylo 45 duší schopných svatého přijímání.
Podle Berní ruly z roku 1654 patří Královice celé k panství Třebíz, kapituly sv. Víta na Hradě
pražském. Roku 1709 bylo z panství Třebíz separováno na žádost rychtářů obcí statku
klobuckého 12 obcí, mezi nimi i Královice, pod statek s titulem Klobuky, zbytek nazván
Chrášťany. Roku 1715 byl statek Klobuky, včetně Královic, zařazen pod kapitulní panství
Vraný.
Nakonec skončily Královice pod okresním hejtmanstvím ve Slaném. V Popisu okresního
hejtmanství Slanského z roku 1887 bylo v Královicích 42 domů s 333 obyvateli českými a
katolickými, z toho 148 mužů a 185 žen. Zhruba stejný počet obyvatel se udržoval až do
druhé světové války.
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Po válce hodně lidí ubylo a minimální stav, kolem 120 lidí, vykazovala obec na konci tisíciletí.
Stejně jako v jiných obcích Slánska, nastává v posledním desetiletí postupná obnova a
přicházejí noví obyvatelé.
V roce 2011 se obec Královice dočkala vlastního znaku. Znak navrhoval kladenský výtvarník
Zdirad Čech.
Most, jenž je dominantou znaku, spojuje dvě původně samostatné části obce. Je ozdoben
sochami dvou svatých patronů, ochránců obce. Jsou to svatý Václav a svatý Jan
Nepomucký. První je ve znaku symbolizován hvězdou v červeném poli, druhý pěti hvězdami
v poli modrém. Dvě stříbrné růže se zlatými semeníky připomínají erb nejstarších známých
majitelů, kteří s obcí sdílejí jméno, vladyků z Královic.

1. 2 Kulturní a přírodní památky
Z historických památek je nutno připomenout kapličku sv. Archanděla Michaela na návsi z
poloviny 18. století, která byla v roce 1999 opravena.
Krásný pískovcový most přes Bakovský potok se dvěma sochami - sv. Václav a sv. Jan
Nepomucký. Sochy jsou 175 cm vysoké, pocházejí z doby po roku 1850 (autorem je slánský
sochař Venclík), v roce 2003 byly restaurovány.
Starý špýchar v domě čp. 7, doklad hrázděné stavby na Slánsku, v současné době opravena
pouze střecha.
Dva bývalé mlýny - jeden s dochovaným mlýnským kolem, druhý zvaný Lužecký. Podle něj
se jmenovalo slánské „Lužecké kvarteto“.
Nad obcí zalesněný vrch Řipec (316 m n. m.), který za války sloužil jako střelnice wehrmachtu.
Vysoký železniční most je z konce 19. století.

1. 3 Geografie a klimatické podmínky
Královice se z klimatického hlediska nacházejí v oblasti Slánska 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 – činí 483 mm, vzhledem k tomu, že území v okolí
Slaného (zejména sever a severozápad) leží ve srážkovém stínu Krušných hor a
Českého středohoří a patří k nejsušším oblastem v Čechách
délka vegetačního období je udávána v délce 168 dnů
teplotní a srážková maxima jsou zpravidla v červenci
počet souvislých mrazivých dní v roce nepřesahuje 85
střední počet dní v roce se souvislou sněhovou pokrývkou je 38 a má v posledních
desetiletích klesající tendenci
větry vanou nejčastěji z jihozápadu, západu a severozápadu s průměrnou rychlostí
větru 4 – 5 m/s, v nárazech maxima do 15 m/s.

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. OBYVATELSTVO
2. 1 Základní informace o obyvatelstvu obce
Vývoj počtu obyvatel obce
Nejvyšší počet obyvatel měly Královice již v roce 1880 – 333. Zhruba stejný počet lidí však
žil ve vsi až do konce první republiky. Po druhé světové válce následoval pokles, který
gradoval po roce 1970. Před koncem století žilo v Královicích jen kolem 120 osob. Za
posledních deset let asi třicet lidí přibylo, v obci se staví nové domy.
Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel Královic v letech 1869 – 2011
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Zdroj: ČSÚ

Věková struktura obyvatelstva
Věkový průměr obce je necelých 40 let, průměrná je v rámci okresu vcelku i věková
struktura obyvatelstva.
Tab. č. 2: Obyvatelstvo Královic podle věku
Počet trvale bydlících
obyvatel
k 31. 12. 2010

Počet obyvatel ve věku
0-14 let

15-64 let

65 a více let

Celkem

153

22

106

25

Muži
Ženy

81
72

8
14

61
45

12
13

Zdroj: ČSÚ
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Tab. č. 3: Podíl obyvatel obce, okresu a kraje v produktivním věku na celkovém počtu
obyvatelstva k 31. 12. 2010 v %
věk
Předproduktivní (0-14 let)
Produktivní (15-64 let)
Poproduktivní (65 a více let)
celkem
Index stáří*/

Královice
14,4
69,3
16,3
100,0
113,6

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

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

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

2. 2 Přirozený pohyb obyvatelstva
Ke změnám v počtu obyvatel dochází v posledních letech – stejně jako ve většině jiných míst
Středočeského kraje – především migrací. Níže uvedené údaje udávají, o kolik procent (v
porovnání s rokem 2006 jako základem) se změnil počet obyvatel různým způsobem za pět
let – například v Královicích bylo v roce 2006 146 lidí, v roce 2010 153 osob, 8 lidí za těch
pět let se narodilo a 9 zemřelo, 42 se přistěhovalo a 34 odstěhovalo. Kladenský okres je
z hlediska pohybu obyvatel v porovnání se Středočeským krajem podprůměrný, bilanci kraje
rozhodujícím způsobem zvyšují ovšem okresy Praha-západ a Praha-východ.
Tab. č. 4: Pohyb obyvatelstva ve Středoč. kraji, okrese a obci za období 2006-2010
(celkové změny za pět let vztažené na počet obyvatel v roce 2006, v %)
údaje
ţivě narození
zemřelí
přirozený přírůstek
přistěhovalí
vystěhovalí
přírůstek stěhováním
celkový přírůstek

Královice
5,5
6,2
- 0,7
28,8
23,3
5,5
4,8

okres Kladno
6,02
5,50
0,52
10,40
7,69
2,71
3,23

Středočeský kraj
6,23
5,29
0,94
14,97
6,71
8,26
9,20

Zdroj: ČSÚ 2011

2. 3 Vzdělání
Ve srovnání s krajským a zejména republikovým průměrem byl v roce 2011 v Královicích
nižší podíl osob se středoškolským a vysokoškolským vzděláním a vyšší podíl osob se
základním vzděláním.
Tab. č. 6: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatel (v %)
základní
Královice
Okres Kladno
Středoč. kraj
ČR

20,5
18,7
16,9
17,4

Vyučen,
střední bez maturitní
maturity
40,2
27,6
32,8
32,1
33,6
32,2
32,8
30,9

VŠ
3,9
10,2
11,2
12,4

Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ
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0,8
0,6
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Více než čtvrtina obyvatel Královic měla dle SLDB z roku 2011 základní vzdělání, dalších 40
procent obyvatel bylo vyučeno nebo se středním vzděláním bez maturity. Maturitního
vzdělání dosáhlo pouze téměř 28 procent obyvatel obce, což je v porovnání s průměrem
České republiky o něco méně.
Graf č. 3: Obyvatelstvo Královic starší 15 let podle nejvyššího dokončeného vzdělání
VŠ 5

nezjištěno 7
základní 26

maturita 35

vyučení, střední
bez maturity 51

Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ
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3. STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI
3. 1 Pracovní síly
Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva byl v roce 2001 v obci Královice nižší, než činí
okresní průměr, a na přibližné výši jako podíl ekonomicky aktivních obyvatel ve
Středočeském kraji a celorepublikovém průměru.
Nejvýraznější odchylkou od situace v okrese, kraji i republice je výrazně vyšší podíl lidí
pracujících v zemědělství.
Podle předběžných výsledků SLDB 2011 je v Královicích 50 procent ekonomicky aktivního
obyvatelstva, tento údaje s oproti minulému sčítání přiblížil okresním, krajským i
celorepublikovým průměrům.
Tab. č. 7: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo - relativní počet
ekon. aktivní
obyvatelstvo

obec
Královice
okres Kladno
Středočeský kraj
Česká republika

48,3
52,6
46,8
45,0

podíl
pracujících
v zemědělství
12,1
2,3
6,5
5,2

podíl pracujících
v průmyslu a
stavebnictví
31,0
30,8
47,4
43,6

podíl
pracujících
ve službách
56,9
66,9
46,1
51,2

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2001

Graf č. 4: Zaměstnanci v Královicích v roce 2001 dle oborů činnosti (údaje v %)

20,7

průmysl
12,1

zemědělství, lesnictví, rybolov

10,3

stavebnictví
doprava, pošta, telekomunikace

6,9
5,2

peněžnictví a pojišťovnictví
3,4

nemovitosti, služby pro podniky, výzkum
ostatní

1,7

obchod, oprava motorových vozidel

1,7

veřejná správa, obrana, soc.zabezpečení

1,7

0

5

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2001
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3. 2 Vyjížďka do zaměstnání a škol
Největší podíl lidí jezdí z Královic za prací mimo obec do jiných míst kladenského okresu, jen
mizivý podíl do jiných okresů Středočeského kraje. Asi sedm procent pracujících dojíždělo
do jiného kraje.
Tab. č. 8: Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání v Královicích a v okrese Kladno
Odvětví

Královice
%
10,3
79,3
3,4
6,9
100,0

Počet
3
23
1
2
29

V rámci obce
V rámci okresu
V rámci kraje
Do jiného kraje
celkem

Okres Kladno
Počet
23 926
16 244
3 450
16 273

%
39,9
27,1
5,8
27,2

59 893

100,0

Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ

3. 3 Nezaměstnanost
Nezaměstnanost v Královicích je výrazně vyšší než celostátní průměr nebo průměr okresu
Kladno. Maxima dosáhla na jaře roku 2011 – až 19 %. Od té doby mírně klesla, nicméně je
v porovnání s okresem i republikou stále vysoká.
Graf č. 5: Míra nezaměstnanosti v Královicích a okrese Kladno v roce 2011 (v %)
20
17,2
19,0

15,5

13,8

15
12,1

13,8

13,8

13,8

13,8

8,7

8,7

8,9

12,1
10,3

10,3

9,3

9,2

9,1

8,8

8,6

8,7

8,9

8,9

8,7

1/2011

2/2011

3/2011

4/2011

5/2011

6/2011

7/2011

8/2011

9/2011

10

5

0

Královice

okres Kladno

Zdroj: ÚP Kladno, 2011-2012
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4. MÍSTNÍ EKONOMIKA
4. 1 Hospodářský vývoj
V obci je minimálně rozvinuto soukromé podnikání - je zde pouze jeden soukromý truhlář a
zemědělec. Většina obyvatel tak musí dojíždět do větších obcí a měst za prací, většinou do
Slaného.
4. 1. 1 Zemědělství
Zemědělská půda tvoří skoro 90 % rozlohy, naprostá většina z toho je orná půda.
Tab. č. 8: Výměry zemědělské a nezemědělské půdy v Královicích (v roce 2009)
Druh
Celková výměra pozemku
Zemědělská půda
Zahrady
Louky
Orná půda
Ovocné sady
Nezemědělská půda
Vodní plochy
Ostatní plochy
Lesní půda
Zastavěné plochy

v ha
364
324
3
4
315
3
40
5
23
6
6

%
100,0
89,0
0,8
1,1
86,3
0,8
11,0
1,4
6,3
1,6
1,6

Zdroj: ČSÚ 2010

4. 1. 2 Podnikatelské subjekty v obci
Podle statistického výkazu tvoří v Královicích podnikatelé – fyzické osoby více než
sedmdesát procent podnikatelských subjektů. Dále jsou v Královicích hlášeny obchodní
společnosti, svobodná povolání a ostatní právní formy. Mezi nejčastější obory činnosti patří
obchodní služby, průmysl, stavebnictví a ostatní veřejné, sociální a osobní služby.
Tab.č. 10: Přehled podnikatelských subjektů dle typu subjektu (v roce 2010)
Typ subjektu
Podnikatelé - fyzické osoby
Ostatní právní formy
Svobodná povolání
Obchodní společnosti
Celkem

Počet
25
5
3
2
35
Zdroj: ČSÚ 2011
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%
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Tabulka č. 11: Hospodářská činnost
– počet podnikatelských subjektů podle odvětví - rok 2010
Odvětví
Obchod, prodej a opravy mot. vozidel a spotř. zboží a pohostinství
Průmysl

Počet
8
6

%
22,9
17,1
14,3
11,4

Ostatní obchodní služby

5

Stavebnictví
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

4
4

Zemědělství, lesnictví, rybolov
Doprava a spoje
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů

3
2
2
1

8,6
5,7
5,7
2,9

35

100,0

Školství a zdravotnictví
Počet podnikatelských subjektů celkem

11,4

Zdroj: ČSU, 2011

4. 2 Rozpočet obce
4. 2. 1 Příjmy
Více než polovinu příjmů v obecním rozpočtu v uplynulých letech tvořily příjmy daňové.
Tab. č. 12: Příjmy obce Královice za roky 2008 - 2010 (v tis. Kč)
Druh příjmu

2008

Celkové příjmy
daň z příjmu FO ze závislé činnosti
daň z příjmů FO ze sam. výděl. čin. a kap.
daň z příjmu PO (vč. za obec)
daň z přidané hodnoty
správní poplatky
ostatní poplatky
daň z nemovitosti
Daňové příjmy celkem
Nedaňové a kapitálové příjmy
Dotace, půjčky

2010

2887,1

2499

2777,5

236,2
81,8
358,8
496,1
0,6
83,5
124,5
1381,5
86,4
1409,1

223,2
175,2
251,5
504,8
0,0
64,4
388,7
1607,8
116,8
774,4

220,8
35,5
242,5
477,4
8,6
93,6
246,3
1324,7
413,1
1039,7

Zdroj: OÚ

4. 2. 2 Výdaje
Provozní výdaje převažovaly nad výdaji investičními.
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2009

index
2010/2009
111,1
98,9
20,3
96,4
94,6
145,3
63,4
82,4
353,7
134,3
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Tab. č. 13: Vybrané výdaje obce Královice v letech 2008 - 2010 (v tis. Kč)
Druh výdaje
Provozní výdaje
Investiční výdaje
Výdaje celkem
z toho:
- správa OÚ
- komunální služby a úz. rozvoj, odpady
- kultura a péče o památky
- tělovýchova a zájmová činnost
- školství
- pozemní komunikace a silniční doprava

2008

2009

2010

2445,6
401,4
2847,0

2689,6
609,4
3299,0

1815,5
1087,9
2903,4

index
2010/2009
67,5
178,5
88,0

652,3
274,5
324,2
832,8
82,0
292,9

666,2
651,5
328,7
928,9
66,0
354,4

849,3
263,9
979,4
0,0
93,7
383,7

127,5
40,5
298,0
0,0
142,0
108,3

Zdroj: OÚ

Graf. č. 6: Vývoj investičních a provozních výdajů v letech 2008 – 2010 (mil. Kč)
4,00

3,00

2,69
2,45

1,82

2,00

1,09
1,00
0,61
0,40
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Investiční výdaje

2010

Provozní výdaje

Zdroj: OÚ
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5. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ
5. 1 Domácnosti
Při posledním sčítání lidu v roce 2001 žili obyvatelé Královic ve 45 bytových domácnostech.
téměř devadesát osm procent bylo tvořeno jednou hospodařící domácností. Hospodařící
domácnosti se ve většině shodovaly s cenzovými domácnostmi.
Tab.č. 14: Bytové a hospodařící domácnosti
Počet
45
44
1
47
45
2

Bytové domácnosti
v tom s 1 HD
v tom se 2 a více HD
Hospodařící domácnosti
v tom s 1 CD
v tom s 2 a více CD

%
100,0
97,8
2,2
100,0
95,7
4,3

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2001

Podle sčítání lidu tvořily v roce 2001 téměř dvě třetiny domácností úplné rodiny, necelou
čtvrtinu domácností pak tvořili jednotlivci.

Graf. č. 7: Domácnosti v obci Královice podle SLDB 2001
CD jednotlivců
24%

Úplné rodiny
58%

Neúplné rodiny
18%
Zdroj: ČSÚ – SLDB 2001

5.2. Bydlení
Domovní fond dle v roce 2001 tvořilo 62 domů, z toho 44 domů trvale obydlených.
Neobydlené domy představovaly 29 %. Počet trvale obydlených rodinných domů ve městě je
34, tj. 96 % z celkového podílu trvale obydlených domů, zbylou část (4 %) tvoří bytové domy.
Domy jsou nejčastěji v soukromém vlastnictví.
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Tab. č. 15: Základní údaje o domovním fondu v obci v roce 2011
2011
62
44
42
2
42
1
0
0

Členění
Domy celkem
Trvale obydlené domy celkem
Trvale obydlené rodinné domy
Trvale obydlené bytové domy
Domy ve vlastnictví soukromých osob
Domy ve vlastnictví obce nebo státu
Domy ve vlastnictví SBD
Ostatní vlastníci
Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ

Více než čtvrtina domů v obci byla podle dat z roku 2001 z období do roku 1919, nejvíce
domů (49 %) bylo postaveno v letech 1946 – 1980.
Více než tři čtvrtiny (78 %) bytů v Královicích v roce 2011 bylo ve vlastních domech, zbylí
obyvatelé byli vlastníky bytů (4 %) nebo nájemníky (18 %).
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6. ÚZEMNÍ PLÁN A ROZVOJ OBCE
Obec zpracovává urbanistickou studii Program obnovy vesnice, která počítá s výstavbou
rodinných domů.

Katastr obce (1:16 900)

Střed obce (1:4 225)
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7. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Obec zpracovává urbanistickou studii Program obnovy vesnice, která počítá s výstavbou
rodinných domů. V roce 1996 byl v obci firmou Slavos s.r.o. vybudován veřejný vodovod a v
roce 1998 úplná telefonizace obce. Obec nemá kanalizaci, pouze svod dešťové vody.
Tab. č. 16: Technická vybavenost obce
Vybavenost:
Veřejný vodovod
Kanalizace s napojením na ČOV
Plynofikace obce
Skládka komunálního odpadu
Sběrný dvůr
Kontejnery na separovaný odpad

Výskyt
Ano
Ne (jen dešťová)
Ne
Ne
Ne
Ano
Zdroj: ČSÚ

7. 1 Voda
Území obce náleží do povodí Vltavy. Vody jsou z katastru obce odváděny Bakovským
potokem.
Všechny části obce jsou napojeny na vodovod.
Provozovatelem veřejného vodovodu je společnost Středočeské vodárny, a. s. Kladno. Obec
je členem Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti.

7. 2 Kanalizace
V obci je pouze dešťová kanalizace.

7. 3 Elektrická energie
Vlastníkem a provozovatelem rozvodné sítě nízkého napětí po obci je ČEZ Distribuce a.s.
V rámci této distribuční sítě je paralelně realizována též venkovní síť veřejného osvětlení,
která je průběžně udržována a v provozuschopném stavu.

7. 4 Plyn
Plynofikace zatím v obci není, je však zadán generel projektu na její uskutečnění.

7. 5 Telekomunikace a radiokomunikace
Obec je od roku 1998 plně telefonizovaná.
Území obce je pokryto signálem BTS mobilních operátorů.
Internetové bezdrátové připojení nabízí občanům firma GOLEM, Slaný.
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8. DOPRAVA
Obec Královice má poměrně dobré dopravní spojení – obcí procházejí silnice III. třídy,
železniční trať, v blízkosti je silniční obchvat města Slaný.

8. 1 Silniční doprava
Silnice I. třídy
V blízkosti obce Královice procházela silnice I/7. Bývalá silnice slouží nyní jako hlavní
přístupová silnice ke Královicím (přes Trpoměchy), na slánský obchvat je možné se
z Královic napojit v slánské části Lotouš..

Silnice III. třídy a místní komunikace
V Královicích se stýkají silnice třetí třídy III/23731, III/23916 a III/23917, jimiž je obec spojena
s okolními sídly - s městskou částí Slaný-Otruby, městskou částí Slaný-Lotouš, městskou
částí Slaný-Trpoměchy a obcí Dřínov.
Na tyto silnice navazují místní komunikace sloužící k přístupu do jednotlivých částí obce.
8. 1. 1 Hromadná doprava
Autobusová doprava v obci je zajištěna společností ČSAD Slaný. Obsluha obce Královice a
jejích částí prostředky hromadné dopravy je zajištěna prostřednictvím pěti autobusových
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linek, které fungují však pouze v pracovní dny. Na území obce jsou dvě autobusové zastávky
– Královice a Královice rozcestí.

Tab. č. 17: Přehled počtu autobusových spojů
Trasa spoje
220068 Slaný - Líský
220069 Slaný – Klobuky – Panenský Týnec
220071 Slaný – Srbeč - Mšec
220082 Slaný – Klobuky - Vraný
220088 Pozdeň - Slaný
Celkem

Počet spojů
v prac. dny
v ostatní dny
4
0
10
0
3
0
10
0
2
0
29
0

Zdroj: ČSAD Slaný, 2011

8.1.2 Cyklistická, pěší a koňská doprava
Obcí Královice neprocházejí turisticky značené pěší trasy. Mírně zvlněný charakter území
s poměrně hustou komunikační sítí silnic III. třídy představuje vcelku dobré podmínky pro větší
rozvoj cykloturistické dopravy.
Obec Královice je hlavním iniciátorem projektu Středočeské koňské stezky. Projet napříč celým
Českem v sedle koně, to umožní turistům nově budovaná Středočeská koňská stezka SeverJih, která propojí stávající koňské stezky v Ústeckém a Jihočeském kraji.
Základem je mapa, kde je vše vyznačeno a napsáno. Jsou v ní zakresleny veškeré trasy a
také ranče, kde si lidé mohou koně půjčit, kde se mohou ubytovat a kde stravovat. Mapy mohou
zájemci získat například v Infocentru Slaný a na všech rančích poblíž stezek. První etapa
stezky začíná u obce Liběšice na Litoměřicku a končí u Doks na Kladensku. Druhá etapa, která
se připravuje, bude pokračovat od Doks směrem na jih, kde se napojí na Českobudějovickou
stezku. Ta by měla být dokončena o prázdninách. Stezka pro koně vede lesními pěšinami,
polními cestami a v některých místech také přes obce. Pro jezdce na koních jsou na trase
připraveny také hospody.
8.1.3 Parkovací plochy
Pro potřeby dopravy v klidu u jednotlivých objektů vybavenosti v obci jsou k dispozici pouze
parkovací místa na plochách přiléhajících komunikací

8. 2 Ţelezniční doprava
Obec Královice leží na železniční trati č. 110 z Kralup nad Vltavou a Slaného do Loun. Jedná
se o jednokolejnou celostátní trať, doprava byla v úseku Podlešín - Louny zahájena
v roce 1873. V době platnosti jízdního řádu Českých drah 2011/2012 je v provozu 11 párů
spojů. Na území obce (asi kilometr od vsi) leží železniční zastávka Královice u Zlonic
(většina vlaků zde zastavuje na znamení).
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Motorový vlak vyjíždí ze zastávky Královice u Zlonic směrem na Královice

8. 3 Ostatní doprava
Nejbližší mezinárodní letiště je v Praze – Ruzyni. Toto letiště je vzdálené cca 29 km od obce.
Nejkratší cesta na letiště vede po silnici I/7. Ve Slaném se nachází sportovní letiště vhodné pro
provoz lehkých sportovních letadel.
Obcí neprotéká žádný vodní tok využitelný pro vodní dopravu.
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9. VYBAVENOST A SLUŢBY
Obec nemá prakticky žádnou vlastní občanskou vybavenost a její občané za ní jezdí
nejčastěji do Slaného nebo Zlonic.
Tab. č. 18: Občanská vybavenost obce
Vybavenost:
Pošta
Zdravotnické zařízení
Policie ČR
Základní škola
Mateřská škola
Hřbitov

Výskyt (nejbliţší místo)
Ne (Slaný)
Ne (Slaný, Zlonice)
Ne (Slaný)
Ne (Zlonice, Slaný)
Ne (Zlonice, Slaný)
Ne (Zlonice, Slaný)

Další občanská vybavenost v Královicích
V obci je obchod se smíšeným zbožím, kde je možno nakoupit věci základní potřeby.
Centrem společenského ž ivota je místní hospůdka s velkým sálem, která byla v létě 2011
dostavena o podkroví.

Rekonstrukce královické hospůdky v létě 2011

9. 1 Školství
Základní ani mateřská škola v Královicích není, nejbližší školy jsou ve Zlonicích anebo chodí
děti do některé ze základních škol ve Slaném.
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9. 2 Lékařská péče a sociální péče
V obci se nenachází lékařské ordinace, nemocnice ani zařízení sociální péče. Nejbližší
zdravotní a sociální zařízení se nachází ve Slaném.

9. 3 Sport a kultura
V obci je sportovní hřiště, provozuje se zde pouze rekreační činnost. Ž ádný klub zde není.
V obci je však bohatý společenský život.
V průběhu roku se pořádají:
Masopust
Čarodějnice
Sraz autoveteránů Cabrio club
Dobývání tvrze
Staročeské máje
Posvícenská zábava
Mikulášská zábava
Josefská zábava
Středočeské dožínky
Hubertova jízda
Myslivecký ples
Koňský bál
Cyklistický závod – Královické okruhy

Dobývání královické tvrze
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10. ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Územní analytické podklady, zpracované stavebním úřadem obce s rozšířenou působností,
oceňují zachovalé břehy Bakovského potoka se zelení a fakt, že v území není žádný větší
stacionární zdroj znečištění.Také voda v Bakovském potoce je relativně čistá.
Katastr obce je naproti tomu intenzivně a dlouhodobě využívanou zemědělskou krajinou se
scelenými lány, bez mezí a porostů. Lesy tvoří zanedbatelný podíl území.
Chybí plynofikace obce a zejména není vyřešeno čištění odpadních vod.

10.1 Odpad
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).
V obci a jejích částech jsou rozmístěny kontejnery na tříděný odpad.

10.2 Ovzduší
Dle Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO I) nejsou na území obce Královice
provozovány žádné velké zdroje znečišťování ovzduší. Kvalitu ovzduší znehodnocuje lokální
vytápění a částečně doprava.

10.3 Hluk
Není v obci zásadním problémem, pochází z dopravy, zejména silniční.

10.4 Veřejná prostranství a vzhled obcí
Obec je upravená, dominantou je opravená kaplička a rekonstruovaná hospoda.
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11. MÍSTNÍ SPRÁVA
Základní legislativní normou, kterou se ve své činnosti řídí obec, je zákon č. 128/2000 Sb. ve
zněních pozdějších předpisů (zákon o obcích). Obec Královice spravuje své záležitosti
samostatně a zároveň vykonává státní správu v rozsahu tzv. přenesené působnosti.
Nejvyšším a zároveň výkonným orgánem samosprávy je zastupitelstvo obce volené na čtyři
roky. V současném volebním období má sedm členů, kteří byli zvoleni v komunálních
volbách, které se konaly v říjnu 2010. Zastupitelstvo obce Královice pracuje v čele se
starostou obce (neuvolněným) a místostarostou.
V současné době jsou v zastupitelstvu zastoupeny tyto volební strany:
•
•

Sdružení nezávislých kandidátů – 5 členů
Nezávislí kandidáti – 2 členové

Adresa úřadu
Obecní úřad Královice
Královice 19
274 01
tel.: 312 522 552, 777 723 641
e-mail: oukralovice@volny.cz
starosta: ing. Luděk Šofr
mobil: 602 460 332
mail: sofr@obeckralovice.cz
místostarosta: Václav Rajdlík
Úřední den starosty:
Pondělí, středa 7.00–18.00
Pátek 8.00-10.00
Internetové stránky obce: www.obeckralovice.cz
Obec Královice je členem DSO Mikroregion povodí Bakovského potoka. Tento dobrovolný
svazek obcí byl v roce 2004 jedním ze spoluzakladatelů zájmového sdružení právnických
osob Přemyslovské střední Čechy. Tímto způsobem se obec Královice
Obec Královice podpisem starosty obce deklarovala v roce 2007 souhlas s naplňováním
Strategického plánu LEADER, na jehož základě Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o. (nyní
o.p.s.) jsou příjemcem podpory z evropského dotačního titulu Program rozvoje venkova /
LEADER a všechny obce, neziskové organizace a podnikatelé z území, které toto sdružení
spravuje, mohou být žadateli o podporu z tohoto programu.
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12. SHRNUTÍ
12.1 Analytická východiska pro SWOT analýzu
Hlavní charakteristiky obce
•

Obec leží v těsném sousedství města Slaný. Královice spadají do působnosti tohoto
města jako obce s rozšířenou působností.

•

Královice jsou v současnosti atraktivní lokalitou k bydlení a přibývají zde noví
obyvatelé. V minulosti byly Královice ovšem obcí podstatně větší.

•

Královice je obec s tradicí zemědělské výroby. Intenzivní zemědělství poznamenalo
ovšem charakter krajiny.

Ekonomický profil
•

Místní ekonomika je charakterizována bohatou historií zemědělské oblasti na
Slánsku. V obci je minimum pracovních příležitostí, naprostá většina lidí za prací
dojíždí.

Lidský potenciál a trh práce
•

Propad počtu obyvatel se zastavil po roce 1990 a v posledním desetiletí přibylo cca
30 obyvatel.

•

Obyvatelstvo je mladší než průměr kraje, příznivá je i bilance přistěhovalectví do
obce.

•

V obci je relativně málo lidí s vyšším vzděláním.

•

Míra nezaměstnanosti je v obci velmi vysoká, takřka dvojnásobná v porovnání
s celostátním průměrem. Maximum zaznamenané na jaře 2011 (19 %) je i na
Slánsku neobvyklé.

Školství, sociální a zdravotní péče a občanská vybavenost
•

V Královicích není ani základní, ani mateřská škola. Děti dojíždějí do Zlonic nebo do
Slaného.

•

Podobně chybí i další vybavenost – všechno nacházejí občané obce ve Slaném či ve
Zlonicích.

• Obec má prodejnu a zejména hospodu, která je místem bohatého společenského života
obce.
Technická vybavenost území a doprava
•

Obec má velmi solidní dostupnost po silnicích III. třídy, blízko je komunikace I/7
(obchvat města Slaný). Obcí prochází i železniční trať Slaný – Louny – Most.

•

Autobusy jezdí pouze v pracovní dny, v době volných dnů a svátků jsou obyvatelé
převážně odkázáni na individuální dopravu, případně na vlak, jehož zastávka je však
poměrně daleko od zástavby obce.

•

V Královicích je zaveden vodovod, chybí ovšem kanalizace a plynofikace.
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Kultura a sport
•

V obci, která má cca 150 obyvatel, je bohatý společenský život – masopust, zábavy,
posvícení, sraz autoveteránů, dobývání tvrze, cyklistický závod, staročeské máje,
dožínky aj. Obec byla také oceněna v soutěži Vesnice roku.

•

Obcí prochází cyklostezka a koňská stezka, obec je iniciátorem sítě koňských stezek
ve Středočeském kraji.

Ţivotní prostředí
•

Největším ohrožením životního prostředí je neexistence splaškové kanalizace a
intenzivní zemědělství.

•

Ovzduší je vcelku vyhovující, i když obec je v údolí a nemá plynofikaci.

•

Obec má zajištěný svoz komunálního. Obec zajistila kontejnery na tříděný odpad a
snaží se motivovat občany k třídění.

Území působnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
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12. 2. SWOT analýza
Silné stránky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slabé stránky
•
•

V obci je vodovod.
Výrazný růst počtu obyvatel a příznivá
věková struktura
Dobrá dopravní dostupnost, blízkost
regionálního centra Slaný
V pracovním týdnu dobré spojení
autobusy
Funguje systém třídění odpadů
Schválený aktuální územní plán
Rozvojové plochy k bydlení
Bohatý společenský život v obci
Turisticky atraktivní, cyklostezky a
koňské stezky
Fungující spolkový život
Fungující zastupitelstvo
Pořádek v obci
Upravená obec

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Příležitosti
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chybí kanalizace a plynofikace
V obci není ani pošta ani zdravotnické
zařízení
Není mateřská ani základní škola
Stav místních komunikací a chodníků i
silnic III. třídy
Chybí autobusové spojení o víkendech
V obci není sběrný dvůr
Vysoká nezaměstnanost
Okolí obce je prakticky bez lesů
Malé podnikatelské aktivity
Nízký počet obyvatel
Finance obce
Neopravené domy v historické části obce
Kritický stav mostu uprostřed obce
Chybí pozemkové úpravy
Sportovní zázemí (hřiště)
Chybí ubytovací kapacity pro návštěvníky
obce a společenských aktivit
Zanesený Bakovský potok

Rizika/hrozby

Záměr vedení obce realizovat strategický
plán obce
Využití dotací PRV / LEADER a ostatních
evropských i státních dotačních titulů
Využití rozvojových možností obce
Zlepšení služeb, prodej potravin
Dokončení základní infrastruktury
(kanalizace, plynofikace)
Vytvoření podmínek pro volný čas,
kulturu a sport
Obnova tradic a společenského života
v obci a jejich propagace
Spolupráce s občany při realizaci
strategického plánu i územního plánu
Pozemkové úpravy
Ozelenění obce
Výstavba vodních ploch
Zřízení MS
Zřízení Domova pro seniory
Vybudování malé průmyslové zóny
u nádraží ČD

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Omezení výdajů státního rozpočtu
(úsporná opatření)
Nevyužití příležitostí rozvoje obce
Omezení autobusové dopravy
Zhoršování stavu komunikací
Zvýšení nezaměstnanosti
Ohrožení ž ivotního
prostředí zemědělskou
činností
Nedostatečná nabídka služeb v obci
Možnost zadlužení obce
RUD
Rozdělení obce na 2 části
Povodně – zanesený Bakovský potok
průjezd kamionů obcí
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13. STRATEGICKÁ ČÁST

13.1. Strategická vize
Obec Královice bude v horizontu deseti let prosperující, čistou, zelenou, kulturně žijící
obcí, kde se lidem dobře žije a budou se rádi do ní vracet.

13.2. Prioritní problémové okruhy
Návrh:
1. Občanská vybavenost
2. Technická infrastruktura
3. Příroda, krajina
4. Obnova tradic, kulturního dědictví, památek
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13. 3. Databáze projektů
Projektová karta č. 01
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

ČOV a kanalizace obce
Obec Královice
Starosta obce
Technická infrastruktura

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

Připravenost
projektu

Výstavba nové kanalizace a ČOV

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

Celkové náklady

30 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2013-2014

Možnost získat
podporu
z dotací

MZe, SFŢP

32

Strategický plán obce Královice

Projektová karta č. 02
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce historického mostku v obci
Obec Královice
Starosta obce
Obnova tradic, kulturního dědictví, památek

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

Připravenost
projektu

Mostek je v havarijním stavu

Investiční záměr
Projektová dokumentace

Zadaná PD

Doklady dle staveb. zákona
Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Celkové náklady

10 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2013-2014

Možnost získat
podporu
z dotací

V majetku kraje

FROM, Středočeský fond památek
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Projektová karta č. 03
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Kaplička na návsi
Obec Královice
Starosta obce
Obnova tradic, kulturního dědictví, památek

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

Připravenost
projektu

Rekonstrukce kapličky – krov, vnitřní a vnější omítky…….

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

Celkové náklady

380 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2012-2013

Možnost získat
podporu
z dotací

SZIF/LEADER
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Projektová karta č. 04
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Lávka pro pěší
Obec Královice
Starosta obce
Technická infrastruktur

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

Připravenost
projektu

Jedná se o lávku pro pěší uprostřed obce přes Bakovský potok, v současné
době je v havarijním stavu.

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

Celkové náklady

500 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2012

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský kraj - FROM
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Projektová karta č. 05
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Fasáda a zateplení obecního úřadu
Obec Královice
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Připravenost
projektu

Opravit fasádu obecního úřadu a zateplit stěny

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

Celkové náklady

2 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2012

Možnost získat
podporu
z dotací

SFŽP
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Projektová karta č. 06
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Zateplení hospůdky a zabudování čerpadel
Obec Královice
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Připravenost
projektu

Zateplení stěn hospůdky, zabudování čerpadel

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

Celkové náklady

5 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2012

Možnost získat
podporu
z dotací

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

Revitalizace nivy Bakovského potoka
Obec Královice
Starosta obce
Příroda, krajina

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

Připravenost
projektu

Obnova porostů, břehů a okolí potoka

Investiční záměr
Projektová dokumentace

Připravena studie

Doklady dle staveb. zákona
Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Celkové náklady

11 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2012-2013

Možnost získat
podporu
z dotací

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

Obnova krajinných struktur v k.ú. Královice I. a II. etapa
Obec Královice
Starosta obce
Příroda, krajina

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

Připravenost
projektu

I.
II.

Etapa – pouze k.ú. Královice
Etapa – pokračování na k.ú. Drchkov, Neprobylice

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

Celkové náklady

10 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2013-2014

Možnost získat
podporu
z dotací

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

Stezka (koňská) Královice - Neprobylice
Obec Královice
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Propojení obcí a využití stezky pro pěší, koně atd.

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

Celkové náklady

1 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2014-2015

Možnost získat
podporu
z dotací

SZIF, PRV/LEADER
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Projektová karta č. 10
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Stezka (koňská) Královice - Drchkov - Bakov
Jezdecké centrum Královice o.s.
Statutární zástupce jezdeckého centra
Občanská vybavenost

Partneři projektu

Obec Královice

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Propojení obcí a využití stezky pro pěší, koně atd.

Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

1 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2013-2015

Možnost získat
podporu
z dotací

SZIF, LEADER
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Projektová karta č. 11
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Zřízení mateřské školy v obci
Obec Královice
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Výstavba mateřské školy s 1 oddělením, včetně vybudování dětského hřiště.

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

Celkové náklady

10 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2013-2015

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský kraj - FROM
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Projektová karta č. 12
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Domov pro seniory
Obec Královice
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Výstavba domova pro staré občany i jako spádového pro sousední obce

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

Celkové náklady

15-20 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2013 -2016

Možnost získat
podporu
z dotací

MMR, SFRB
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Strategický plán obce Královice

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

Odpočinková zóna v obci - dětské hřiště
Obec Královice
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Dětské hřiště a okolní odpočinková zóna

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

Celkové náklady

400 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2012

Možnost získat
podporu
z dotací

SZIF/LEADER, MMR
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Strategický plán obce Královice

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

Vybudování chodníků v obci
Obec Královice
Starosta obce
Technická infrastruktura

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

Připravenost
projektu

Postupná výstavba chodníků

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

Celkové náklady

4-5 mil, Kč

Předpokládané
roky realizace

2014 – (po vybudování kanalizace, po etapách)

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský kraj - FROM
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Strategický plán obce Královice

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

Výsadba a obnova obecních lesů
Obec Královice
Starosta obce
Příroda, krajina

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

Připravenost
projektu

Výsadba lesů ve vybraných lokalitách v okolí intravilánu obce

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

Celkové náklady

2 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2013 - 2015

Možnost získat
podporu
z dotací

Pozemkový fond ČR (v rámci pozemkových úprav), SZIF
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Strategický plán obce Královice

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

Víceúčelové hřiště
Obec Královice
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Výstavba víceúčelového hřiště

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

Celkové náklady

1 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2013 - 2014

Možnost získat
podporu
z dotací

MMR, SZIF, Středočeský kraj
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Strategický plán obce Královice

Projektová karta č. 17
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Vybudování sportovního areálu
Obec Královice
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Jedná se o sportovní areál, který by byl využíván pro všeobecný sport.

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

Celkové náklady

10 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2013 - 2016

Možnost získat
podporu
z dotací

FROM, případně rozvojový fond po r. 2014
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Strategický plán obce Královice

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

Centrální vytápění obce - teplovod
Obec Královice
Starosta obce
Technická infrastruktura

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

Připravenost
projektu

Výstavba teplovodu k centrálnímu vytápění objektů v obci

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

Celkové náklady

50 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2014 - 2016

Možnost získat
podporu
z dotací

MŽP
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Strategický plán obce Královice

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

Vybavení klubovny pro mládež
Obec Královice
Starosta obce
Občanská vybavenost

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

Připravenost
projektu

Zařízení multifunkčního centra v obci

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

Celkové náklady

400 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2014

Možnost získat
podporu
z dotací

SZIF/LEADER, MMR
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