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PŘEDMLUVA 
Strategický plán obce Hořešovice 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 připojeny projektové karty, v nichž jsou 
charakterizovány jednotlivé akce, s nimiž v horizontu zhruba osmi let obec počítá a které 
jsou potřebné k tomu, aby se podařilo naplnit strategickou vizi, formulovanou v tomto 
strategickém plánu. 
Strategický plán obce Hořešovice vznikal v součinnosti zastupitelů obce a zpracovatelů, 
Přemyslovské střední Čechy o.p.s., do jehož územní působnosti obec Hořešovice patří. 
Základem byl plán rozvoje obce, schválený zastupitelstvem, který však už zastaral a bylo jej 
nutno přepracovat. 
V textu bylo využito fotografií a dalších obrazových a mapových podkladů z internetových 
stránek úřadu obce a dalších internetových zdrojů. 

 

 
Kostel a dřevěná zvonice v Hořešovicích 
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ANALYTICKÁ ČÁST 
 
1. ZÁKLADNÍ INFORMACE A HISTORIE 
 

1. 1  Základní informace 

Obec Hořešovice leží asi 13 km na severozápad od Slaného. Obec má v současnosti přes 
250 obyvatel a zaujímá rozlohu 4,36 km2. Do roku 1990 byly součástí obce také 
Hořešovičky, Zichovec a Bílichov, které se pak osamostatnily. 
 

Tab. č. 1: Hořešovice – základní informace 

ZUJ (kód obce): 532321 

NUTS5: CZ0203532321 

LAU 1 (NUTS 4): CZ0203 - Kladno 

NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj 
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy 

Obec s pověřeným obecním úřadem: Slaný 

Obec s rozšířenou působností: Slaný 

IČ: 00234371 

Katastrální plocha (ha): 436,08  
Počet obyvatel k 31. 12. 2020: 259 

Nadmořská výška (m n. m.): 278 m. n. m. 
Zeměpisné souřadnice (městský úřad): 13° 58' E, 50° 16' 18'' N 

První písemná zpráva (rok): 1227 

Počet katastrů: 1 

Počet základních sídelních jednotek 1 

Počet částí obce: 1 

PSČ: 273 74 Klobuky 

Zdroj: ČSÚ 
 

 

1. 2  Historie a památky 

Ves Hořešovice je, podle nepříliš věrohodné listiny, poprvé připomínaná roku 1227, kdy 
odtud pobíral svatojiřský klášter na Pražském hradě desátek. O necelé čtvrtstoletí později 
se podle vsi psal Heřman z Hořešovic a jeho potomci zde byli usazeni ještě ve 14. století. 
V této době pravděpodobně vznikl zdejší gotický kostel. Jeho dnešní podoba je však 
barokní z roku 1717. Poslední úpravy byly provedeny na počátku dvacátého století, roku 
1905. 
Až do reforem v polovině 19. stol. patřily Velké Hořešovice z větší části pod panství Mšec a 
Malé Hořešovice k panství Zlonice. Velkostatek v obci patřil knížeti Adolfu Josefu 
Schwarzenbergovi. 
Do roku 1990 byly součástí obce také Zichovec, Hořešovičky a Bílichov, které se pak 
osamostatnily. 



 

 

 

Kostel sv. Petra a Pavla 

Kostel sv. Petra a Pavla v Hořešovicích byl původně postaven jako gotický ve 14. století, 
roku 1717 byl barokně přestavěn a na počátku 20. století byl opraven. Kostel je jednolodní, 
obdélný, plochostropý, presbytář na východní straně je zaklenut valenou klenbou. 
Západní průčelí je členěno dvojicí pilastrů a prolomeno obdélným portálem. Interiér chrámu 
Páně zdobí rámový oltář z roku 1697 a obrazy od velvarského malíře z roku 1721. Kostel 
obklopoval – jak bývalo zvykem – hřbitov, z něhož se dodnes dochovala pouze zeď. 
 

 
Kostel sv. Petra a Pavla  

 

Dřevěná zvonice 

Zvonice v Hořešovicích v sousedství kostela sv. Petra a Pavla je asi z 16. století a je 
nápadná čtyřhrannou svislou konstrukcí, zakončenou střechou s dvěma hroty. Zvonice, 
nyní trochu utopená ve svahu pod silnicí, byla několikrát opravována, naposled v roce 
2010. Z dvou zvonů zůstal starší zvonaře Bartoloměje Berounského z roku 1511. 
 
Socha sv. Jana Nepomuckého 

Socha pochází z roku 1863, je z pískovce, stojí na návsi. 
 
Znak a vlajka obce 

Ve znaku obce jsou dva dubové listy na společném řapíku, jeden směřuje do horní, bílé 
poloviny, druhý do spodní, červené poloviny vlajky a znaku. 



 

 

V roce 2018 bylo v obci (na čtyřech přístupech do obce a na návsi) vysazeno pět dubů, 
připomínajících znak obce. 

 
Vlajka Hořešovic 

 

 
 

Znak Hořešovic 
 



 

 

2. OBYVATELSTVO 
 

2. 1 Počet obyvatel a struktura populace 
Vývoj počtu obyvatel obce   
Vývoj počtu obyvatel obce Hořešovice byl podobný jako u mnoha obcí na Slánsku a 
Kladensku. Obec byla již poměrně velká v polovině 19. století a svého maxima populace 
dosáhla v době před první světovou válkou, kdy zde (v šedesáti domech!) žilo téměř 450 
lidí. Již za první republiky začal mírný pokles a po druhé světové válce se populace 
zmenšila na cca 300 lidí. V 70.-80. letech 20. století žila v Hořešovicích necelá polovina 
obyvatel v porovnání se stavem před první světovou válkou. Od devadesátých let počet 
obyvatel stagnuje. 
 

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel a domů v Hořešovicích 

Zdroj: ČSÚ, údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů (k 31. 12. 2020 údaj z veřejné databáze) 
V letech 1961-1980 se počítaly jen obydlené domy. 

 

Věková struktura obyvatelstva 

Věková struktura obyvatelstva je vcelku příznivá, v obci je více lidí do 14 let než seniorů nad 
65 let, takže i index stáří je výrazně nižší než v okrese Kladno i než ve Středočeském kraji 
jako celku. Průměrný věk byl k 31. 12. 2020 také vcelku příznivý, 41,2 roku. 
 

Tab. č. 2: Obyvatelstvo Hořešovic podle věku k 31. 12. 2020 

 Obyvatel celkem  
Počet obyvatel ve věku 

0-14 let 15-64 let 65 a více let 
Celkem 259 42 179 38 

Muži 132 21 93 18 

Ženy 127 21 86 20 

Zdroj: ČSÚ, veřejná databáze 2021 
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Tab. č. 3: Podíl obyvatel obce, okresu a kraje v produktivním věku 

na celkovém počtu obyvatelstva k 31. 12. 2020 v % 

věk Hořešovice Okres Kladno Středočeský kraj 
Předproduktivní (0-14 let) 16,2 16,9 17,8 
Produktivní (15-64 let) 67,6 63,7 63,6 
Poproduktivní (65 a více let) 14,7 19,4 18,6 
celkem 100,0 100,0 100,0 
Index stáří*/ 0,90 1,15 1,04 
Průměrný věk 41,2 42,0 41,4 

*Poměr počtu obyvatel ve věku od 65 let proti počtu ve věku 0-14 let v % 
Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze 2021 

 
 

2. 2 Pohyb obyvatelstva 

Počet obyvatel podle dat z jednotlivých let v podstatě stagnuje, jediné výrazné přírůstky 
jsou v letech, kdy se provádělo Sčítání lidu, bytů a domů a ČSÚ korigoval data.  
 

Tab. č. 4: Pohyb obyvatelstva v obci Hořešovice v období 2000-2020 

Rok Stav 
1.1. Narození Zemřelí Přistě- 

hovalí 
Vystě- 
hovalí 

Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

Stav 
31.12. 

2000 230 1 2 - 10 -1 -10 -11 219 
2001 249 - 1 2 5 -1 -3 -4 245 
2002 245 2 3 7 4 -1 3 2 247 
2003 247 1 3 4 6 -2 -2 -4 243 
2004 243 - 5 - 2 -5 -2 -7 236 
2005 236 3 - 8 5 3 3 6 242 
2006 242 - 3 2 8 -3 -6 -9 233 
2007 233 4 5 12 3 -1 9 8 241 
2008 241 5 5 7 13 - -6 -6 235 
2009 235 3 1 6 1 2 5 7 242 
2010 242 3 2 6 6 1 - 1 243 
2011 258 - 3 2 6 -3 -4 -7 251 
2012 251 1 2 6 1 -1 5 4 255 
2013 255 2 1 3 9 1 -6 -5 250 
2014 250 2 2 - 4 - -4 -4 246 
2015 246 3 3 9 5 - 4 4 250 
2016 250 3 3 14 4 - 10 10 260 
2017 260 3 1 10 16 2 -6 -4 256 
2018 256 - 3 9 3 -3 6 3 259 
2019 259 3 4 11 13 -1 -2 -3 256 
2020 256 9 1 3 8 8 -5 3 259 

Zdroj: ČSÚ, databáze demografických údajů za obce 2021 

v letech 2000 a 2010 provedl ČSÚ korekce dat 31.12./1.1.následujícího roku a součty přírůstků proto 
neodpovídají rozdílu 2020/2000 

 

 



 

 

2. 3 Vzdělání 

Data po obcích jsou dostupná pouze ze Sčítání lidí, domů a bytů, jsou tedy zastaralá, nová 
budou k dispozici až koncem roku 2021. Nicméně i z dat z roku 2011 je vidět, že obec 
Hořešovice měla výrazně horší strukturu podle dosaženého vzdělání než okres Kladno jako 
celek. 
 

Tab. č. 5: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatel ve věku od 15 let (%) 

 Bez vzd. základní vyučen Mat. + VOŠ VŠ 
Hořešovice 0,09 20,1 37,5 33,6 3,1 
Okres Kladno 0,06 18,7 32,8 32,1 10,2 
Praha 0,02 10,2 20,3 35,2 23,6 
Středoč. kraj 0,05 16,9 33,6 32,2 11,2 
ČR 0,05 17,4 32,8 30,9 12,4 

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

O aktuální situaci vypovídají (v úrovni krajů) data z průzkumu Životní podmínky (EU-SILC – 
Statistics of Income and Living Conditions). Rychle rostoucí města a obce v okolí Prahy se 
svou úrovní vzdělanosti obyvatel blíží spíš Praze než Středočeskému kraji, vzdálenější části 
Středočeského kraje budou spíše pod průměrem kraje. 
 

Tab. č. 6: Srovnání vzdělanostní struktury osob stojících v čele domácnosti (%) 

 
Základní + bez 

vzdělání 
nižší střední, 

vyučen 
úplné střední, 

maturita 
vyšší odb., bak., 
magist., doktor. 

Praha 3,5 18,3 36,4 41,9 
Středoč. kraj 7,5 41,3 34,1 17,1 
ČR 7,9 38,7 33,5 19,7 

Zdroj: ČSÚ – EU-SILC 2018 

 
 



 

 

 

3. MÍSTNÍ EKONOMIKA 
 
3. 1 Pracovní síly 

Data po jednotlivých obcích jsou dostupná jen ze Sčítání lidu, domů a bytů, tedy jednou za 
deset let. Hořešovice měla před deseti lety podíl ekonomicky aktivních lidí v zásadě shodný 
v porovnání s okresem nebo krajem. 

 
Tab. č. 7: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (% z celé populace) 

 Celkem zaměstnaní nezaměstnaní 
  zaměstnanci zaměstnavatelé OSVČ  
Hořešovice 51,7 36,9 1,1 6,8 4,2 
okres Kladno 50,3 35,9 1,4 5,2 4,8 
Středočeský kraj 50,0 35,2 1,6 6,3 4,1 
Česká republika 49,0 34,2 1,6 5,6 4,8 

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

3. 2 Nezaměstnanost 

MPSV vykazuje nezaměstnanost od roku 2014 jako „podíl nezaměstnaných osob“, což jsou 
dosažitelní uchazeči ve věku 15-64 let proti počtu celé populace ve stejném věkovém 
rozmezí.   
Nezaměstnanost v Hořešovicích je od roku 2020 nízká, udržuje se pod úrovní ORP Slaný a 
je od roku 2021 zhruba stejná jako celého Středočeského kraje, 
 

Graf č. 2: Podíl nezaměstnaných osob v období 2020-2022 (v %) 

 
Zdroj: MPSV 2022 
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3. 3 Hospodářská činnost v obci  
 
Využití půdy 

Podíl zemědělské půdy je vysoký, představuje 75 % rozlohy Hořešovic, naprostou většinu 
z ní tvoří orná půda, zbylou výměru zemědělské půdy zahrady, louky a chmelnice, které 
zaujímají 4 % výměry obce. 
Z nezemědělské půdy je největší podíl lesů, tvoří 14 % katastrálního území, což je na 
Slánsko podíl poměrně vysoký. 
 

Tab. č. 8: Výměry zemědělské a nezemědělské půdy v Hořešovicích k 31. 12. 2020 

Druh v ha % 
Celková výměra pozemku  436,1 100,0 
Zemědělská půda  325,9 74,7 
Zahrady  5,6 1,3 
Louky  8,4 1,9 
Chmelnice a vinice 17,9 4,1 
Orná půda  293,6 67,3 
Ovocné sady  0,3 0,1 
Nezemědělská půda 110,2 25,3 
Vodní plochy  5,0 1,1 
Zastavěné plochy a nádvoří 6,5 1,5 
Lesní půda  60,5 13,9 
Ostatní plochy 38,2 8,8 

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze 2021 

 

 
Podnikatelské subjekty v obci 
Na konci roku 2020 aktivně působilo v Hořešovicích 38 podnikatelských subjektů. 
Naprostou většinu tvoří podnikatelé – živnostníci, mimořádný je počet aktivních zemědělců. 

 
Tab. č. 9: Přehled podnikatelských subjektů (se zjištěnou aktivitou)  

podle právní formy (k 31. 12. 2020) 

Typ subjektu celkem aktivních 
Fyzické osoby 59 38 
FO podnikající podle živnostenského 
zákona 47 29 

FO podnikající podle jiného zákona 2 0 
Zemědělští podnikatelé 10 9 
Právnické osoby 10 2 
Obchodní společnosti 4 1 
Družstva 2 0 
Akciové společnosti 0 0 
Ostatní, nezjištěno 4 1 
Celkem 69 40 

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze 2021 



 

 

 
Tabulka č. 10: Hospodářská činnost  

– počet podnikatelských subjektů podle odvětví -  k 31. 12. 2020 

Odvětví Celkem Aktivních 

Zemědělství, lesnictví, rybolov  15 9 

Průmysl celkem  11 9 

Profesní, vědecké a technické činnosti  12 7 

Stavebnictví  11 6 

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel  6 2 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2 2 

Doprava a skladování  2 1 

Veřejná správa, obrana a povinné sociální zabezpečení 2 1 

Administrativní a podpůrné činnosti 1 1 

Ubytování, stravování a pohostinství 2 0 

Ostatní činnosti  2 1 

Počet podnikatelských subjektů celkem 69 40 

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze 2021 

 

 

3.4 Rozpočet obce  
 
Příjmy 

Tab. č. 11: Příjmy obce Hořešovice za roky 2019-2021 (v mil. Kč) 

Druh příjmu 2019 2020 2021 
Celkové příjmy 5 721 952 7 177 825 6 011 550 
.- daň z příjmu FO ze závislé činnosti    586 569 
.- daň z příjmů FO ze sam. výděl. čin. a  kap.    138 919 
.- daň z příjmu PO (vč. za obec)   939 638 
.- daň z přidané hodnoty   1 891 066 
Daň z nemovitosti   293 456 
Poplatky za odpady od občanů   122 500 
Daň z hazardu, loterií a ostatní poplatky   32 870 
Daňové příjmy celkem 4 184 767 3 914 447 4 005 017 
Nedaňové příjmy 1 179 987 1 312 933 1 473 124 
Kapitálové příjmy 268 100 0 0 
Přijaté transfery 89 098 1 950 415 533 409 

Zdroj: OÚ, závěrečné účty obce za roky 2019, 2020, FIN za rok 2021 

 
Zásadní položkou příjmu obce jsou daňové příjmy, které se na celkových příjmech (bez 
dotací a transferů) podílejí z více než 90 %. 

 
 



 

 

 
Výdaje 
 

Tab. č. 12: Vybrané výdaje obce Hořešovice v letech 2019-2021 (v mil. Kč) 

Druh výdaje 2019 2020 2021 

Běžné výdaje 4 486 481 4 043 669 3 070 103 
Kapitálové výdaje 321 871 2 725 656 1 182 875 
Výdaje celkem 4 808 352 6 769 325 4 252 978 

z toho:     
- pozemní komunikace + obslužnost   1 592 158 
- nakládání s odpady   452 478 
- veřejné osvětlení   58 954 
- kanalizace a čištění odpadních vod   154 137 
- kultura    45 675 
- hasiči   1 568 
- ochrana přírody a krajiny   308 867 
- zastupitelské orgány + volby   368 009 
- regionální a místní správa   1 132 965 
- finanční operace   138 166 

Zdroj: OÚ, závěrečné účty obce za roky 2019, 2020, FIN za rok 2021 

 



 

 

 



 

 

4. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ 
 
Údaje o domovním a bytovém fondu po obcích jsou dostupné jen ze Sčítání lidu, domů a 
bytů, poslední jsou proto z roku 2011. V případě Kmetiněvsi, kde se málo staví, jsou však 
relativně přesné. 
Domovní fond dle SLDB 2011 tvořilo 94 domů, ti čtvrtiny (69) je trvale obydlených. Domy 
jsou většinou v soukromém vlastnictví a až na šest bytových domů se jedná o rodinné 
domy. 
 

Tab. č. 13: Základní údaje o domovním fondu v obci v roce 2011 

Členění  Počet  
Domy celkem 94 
Trvale obydlené domy celkem 69 
Trvale obydlené rodinné domy 63 
Trvale obydlené bytové domy 6 
Ostatní obydlené budovy 0 
Domy ve vlastnictví soukromých osob 61 
Domy ve vlastnictví obce nebo státu 0 
Bytová družstva 2 
Kombinace vlastníků  1 

Zdroj: ČSÚ - SLDB 2011 

 

Domovní fond v Hořešovicích byl podle dat z roku 2011 z více než z poloviny starší 50 let 
(domy postavené před rokem 1970).  
 

Graf č. 4: Počet obydlených domů podle doby výstavby 

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011 
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Obydlených bytů bylo v roce 2011 v Hořešovicích 91. Asi tři čtvrtiny z nich jsou v rodinných 
domech, celý zbytek v bytových domech. Staví se málo, od roku 2015 do roku 2020 přibyl 
jediný byt. 
 

Tab. č. 14: Obydlené byty podle vlastnictví 

 Celkem Rodinné domy Bytové domy Ostatní budovy 
Celkem 91 66 25 0 
Ve vlastním domě 57 55 2 0 
Byt v os. vlastnictví 5 0 5 0 
Nájemní byt 4 0 4 0 
Družstevní byt 11 0 11 0 

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, dopočteny – nezjištěno 
 

 

Tab. č. 15: Obydlené byty podle počtu místností 

 Celkem Rodinné domy Bytové domy Ostatní budovy 
Celkem 91 66 25 0 
1 2 2 0 0 
2 2 2 0 0 
3 26 15 11 0 
4 30 19 11 0 
5 a více 24 24 0 0 

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



 

 

5. ÚZEMNÍ PLÁN A ROZVOJ OBCE 
 
Územní plán obce byl schválen v roce 2014. 
Pořizovatel: Městský úřad Slaný, Stavební úřad - Úřad územního plánování  
Projektant: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6, Šumberova 8  
Ing. Stanislav Zeman, autorizovaný urbanista, číslo autorizace: ČKA 02 220  
Koncepce územního plánu: 
Města Slaný, Kladno a Louny, které Hořešovice obklopují, jsou základní součástí 
ekonomického potenciálu a především sídelní struktury zájmového území obce. 
Základním rozvojovým koncepčním záměrem, který je na území obce Hořešovice sledován, 
je rozvoj bydlení formou ploch smíšených obytných - venkovských (SV), kde se 
předpokládá bydlení s vyšším podílem drobných řemeslných aktivit a komerční činnosti.  
Z demografického hlediska vytváří územní plán předpoklady pro zastavení úbytku obyvatel. 
Územní plán vymezuje na území obce celkem 6,95 ha ploch pro bydlení. Pokud by se 
plochy vymezené územním plánem naplnily, mohla by obec v dlouhodobém výhledu 
pojmout až cca 450 obyvatel. 

Obr. 1: Územní plán – výkres základního členění území  

 
 
Na rozvojové plochy SV1, SV2 a SV7 (plochy na východním konci obce určené pro novou 
zástavbu v majetku soukromých osob) byla v roce 2021 podepsána smlouva s Ing. Arch. 
Markem Bečkou na vypracování regulačního plánu.  



 

 

6. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
Hořešovice mají k dispozici kompletní základní občanskou vybavenost. 
 

Tab. č. 16: Technická vybavenost obce 

Vybavenost: Výskyt  
Veřejný vodovod Ano 
Kanalizace s napojením na ČOV Ano 
Plynofikace obce Ne 
Skládka komunálního odpadu Ne 
Sběrný dvůr Ne 
Kontejnery na separovaný odpad Ano 

Zdroj: ČSÚ 

 

6. 1 Zásobování pitnou vodou 
 

Veřejná vodovodní síť je v Hořešovicích vedena v celém zastavěném území obce. Na zdroji 
pitné vody jsou prováděny pravidelné kontroly kvality pitné vody. 
Vodovodem je obec napojena na Severočeskou vodárenskou společnost. Je zásobována z 
vodojemu Panenský Týnec a připojena na přivaděč ze Žerotína přes Zichovec, Hořešovičky 
do Hořešovic. 
Vodovod je dosud v majetku obce, ale připravuje se předání do majetku SVS.  
Provozovatelem vodovodu jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Louny. 
Územní plán navrhuje napojení nových rozvojových ploch na stávající vodovodní síť obce 
Hořešovice procházející kolem těchto rozvojových ploch. 
 

6. 2 Kanalizace a srážkové vody 
 

Splašková kanalizace 

Z obce jsou splaškové odpadní vody dopravovány výtlakem a gravitační kanalizací na ČOV 
Hořešovice. Stávající ČOV má projektovanou kapacitu 750 EO. Na této ČOV budou čištěny 
i splašky z obcí Třebíz a Hořešovičky. Na ČOV se dle územního plánu a projektové 
dokumentace předpokládá napojení 156 obyvatel (po nárůstu ve výhledu do r. 2040) z obce 
Hořešovičky, 245 obyvatel (po nárůstu ve výhledu do r. 2040) z obce Třebíz a 340 obyvatel 
(po nárůstu ve výhledu do r. 2040) z obce Hořešovice.  
Srážkové vody 

Území obce je odvodňováno prostřednictvím Zlonického potoka. Zlonický potok pramení v 
lese na sousedním katastru obce Bílichov. Severovýchodně od Hořešovic přibírá zleva 
Zichovecký potok. Od svého pramene teče tento potok severovýchodním směrem přes 
Hořešovice až do Klobuk, zde se stáčí přímo na východ a pokračuje přes Zlonice až do 
Nabdína, kde se (2 km západně od Velvar) vlévá do Bakovského potoka. Na jihozápadním 
okraji Hořešovic byla na Zlonickém potoku vybudována vodní nádrž. 
Dešťové vody z komunikací a veřejných ploch jsou odváděny stávající dešťovou kanalizací. 
Do nově vybudované splaškové kanalizace nebudou zaúsťovány dešťové vody z objektů 
ani vody z bazénů. V územním plánu se doporučuje co nejvíce využívat vsakování dešťové 
vody do veřejné zeleně. U každého rodinného domu je nutno zajistit vsakování dešťových 
vod na vlastním pozemku, případně uvažovat s jejím dalším využitím. U nových 



 

 

hromadných zástaveb ploch rodinnými domy (10 rodinných domů a více) bude nutno vždy 
doložit hydrogeologické posouzení a studii celé lokality z hlediska ovlivnění odtokových 
poměrů v řešeném území a z hlediska způsobu likvidace dešťových vod. 
 

6. 3 Elektrická energie a plyn  
 

Zásobování elektrickou energií 
Územní plán přebírá ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR) návrh koridoru 
vedení VVN 400 kV TR Výškov – TR Řeporyje, kde je tato stavba označena jako E01. 
Územní plán zajišťuje vymezení a územní ochranu koridoru v šířce 600 m.  
Územní plán nenavrhuje žádné nové trafostanice ani přeložky elektrického vedení. 
Rozvojové lokality budou zásobeny elektrickou energií ze stávajících trafostanic, popř. je 
formou regulativů stanoveno budování nových trafostanic jako přípustné využití ve všech 
rozvojových plochách. 
 
Zásobování plynem 

Obec na plynovod připojena není a ani v nejbližší budoucnosti se s napojením nepočítá. 
 
Spoje 

V obci jsou provozovány tyto telekomunikační systémy: Telefonica O2 (klasický drátový 
systém s přenosem po kabelech, ústřednami), bezdrátové telefony operátorů O2, T – 
mobile, Vodafone.  
V rámci územního plánu je navrženo rozšíření místní telefonní sítě do lokalit soustředěné 
navrhované výstavby a napojení účastnických stanic v trase provedením doplňkové 
kabelové telekomunikační sítě.  
S místními sítěmi se předpokládá další rozvoj dálkových kabelů a uzlů s možností 
poskytování datových služeb apod. 
 

6. 4 Nakládání s odpady  
Územní plán nenavrhuje žádné změny v současném způsobu likvidace tuhých komunálních 
odpadů a separovaného odpadu z toho důvodu, že současný systém je vyhovující.  
Svoz komunálního odpadu zajišťuje AVE Kladno.  
Poplatek činí (od 1. 1. 2022) 800 Kč ročně na jednu přihlášenou osobu (popelnice), na 
jeden rekreační objekt je poplatek 800 Kč za rok. Popelnice se vyvážejí 1x za 14 dní. 
Obec je na několika místech vybavena kontejnery na tříděný odpad (plasty, sklo, papír, 
nápojové kartony). Pravidelně je 2x ročně prováděn svoz nebezpečného a 
velkoobjemového odpadu. 
 



 

 

7. DOPRAVA 
 

7. 1 Silniční doprava 

Silnice a místní komunikace 

Obcí neprochází žádný významný dopravní tah celorepublikového nebo regionálního 
charakteru, ale v těsné blízkosti vede silnice D7 Praha – Chomutov. Tato rychlostní 
komunikace je dostupná z obce prostřednictvím silnice druhé třídy II/237, vedoucí z Pozdně 
a dál pak do Klobuk. 
Silnicemi třetí třídy je obec spojena se sousedním Bílichovem, Hořešovičkami a Třebízí (ta 
silnice je vlastně „stará“ silnice č. 7). 
 

Obr. 3: Dopravní situace v okolí Hořešovic  
 

 
Zdroj: www.mapy.cz 

 

Územní plán ponechává současné místní komunikace ve stávajících trasách, přičemž jejich 
zlepšení bude součástí běžných údržbových prací sledujících zlepšení šířkových a 
směrových poměrů a kvality povrchu.  
Charakter sídla nevyžaduje vymezení ploch pro parkoviště. Parkování je možné na 
komunikacích v sídle a na veřejných prostranstvích. V navrhovaných plochách určených pro 
výstavbu individuálního bydlení budou realizována odstavná stání na veřejné komunikaci.  
V katastrálním území obce Hořešovice byly zpracovány komplexní pozemkové úpravy, v 
jejichž rámci byly navrženy a doplněny polní cesty.  



 

 

 

7. 2 Železniční a letecká doprava 

Katastrálním územím Hořešovic v současné době nevede žádná železniční trať. Nejbližší 
železniční zastávka (na trati č. 110 Most-Kralupy nad Vltavou) se nachází v cca 4 km 
vzdálených Klobukách.  
Mezinárodní Letiště Václava Havla v Praze-Ruzyni je od obce vzdáleno vzdušnou čarou 
necelých 40 km, obec je mimo hlukové pásmo letiště. 
 

7. 3 Hromadná doprava 

Hromadná doprava je řešena autobusovou dopravou. 
V obci je jedna autobusová zastávka při hlavní silnici II/237. Zastavují tu autobusy linky 389 
a 589, všechny spoje jezdí jen v pracovní dny. 
 
 

 
Socha sv. Jana Nepomuckého na návsi 



 

 

8. VYBAVENOST A SLUŽBY 
 

V obci není takřka žádná občanská vybavenost, dostupné jsou v obcích sousedních. V obci 
funguje pouze soukromý obchod a hospoda (aktuálně shání obec provozovatele). 

 
Tab. č. 17: Občanská vybavenost obce 

Vybavenost: Výskyt (nejbližší místo) 
Pošta Ne (Klobuky) 
Zdravotnické zařízení Ne (Slaný) 
Základní škola Ne (Kvílice, Klobuky) 
Mateřská škola Ne (Třebíz, Pozdeň, Klobuky, Zichovec) 
Policie ČR Ne (Zlonice, Slaný) 
Obecní policie Ne 
Obecní knihovna Ne 
Hřbitov  Ano 

 
Školy 

Hořešovice základní ani mateřskou školu nemají, nejbližší mateřská škola je v Třebízi, další 
jsou v Klobukách, Zichovci a v Pozdni. Nejbližší základní školy jsou v Klobukách a Kvílicích. 
Zdravotní služby 

V obci nejsou, nejbližší praktický lékař ve Klobukách, nemocnice ve Slaném.  
Pošta 

V obci není, poštou obec přísluší ke Klobukám. 
 

 
V tomto domě č. p. 20 na návsi funguje (občas) hospoda 



 

 

9. KULTURA, SPORT A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 
 
V Hořešovicích jsou dvě hřiště – u hospody (kam byly v roce 2020 instalovány nové prvky) 
a u rybníka. 
Kromě toho je v sousedství obce (při hlavní silnici) rozlehlá plocha určená pro motokros, 
cyklokros a podobné sporty (Motocross park Třebíz). 
 

 
Dětské hřiště u hospody 

 

Kulturní dění v obci 
V obci se pořádají různé akce – dětský karneval, rozsvěcení vánočního stromku, dětský 
den, koncerty v kostele sv. Petra a Pavla, Halloween, mikulášská zábava, pálení čarodějnic, 
vystoupení dětí o adventu. 

 



 

 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Obec Hořešovice se nachází ve staré sídelní krajině, kde kromě monotónně modelovaného 
terénu Kladenská tabule měl dominující krajinotvorný vliv člověk. Jedná se o historicky 
dlouhodobě osídlenou oblast, kde intenzivní zemědělská činnost přeměnila krajinu na 
plochy orné půdy všude tam, kde to bylo možné.  

Klimatická oblast je mírně teplá, suchá s mírnou zimou. Klimaticky náleží území mírnému 
suchému okrsku převážně s mírnou zimou (B2) mírně teplé oblasti. Průměrné roční teploty 
vzduchu kolísají mezi 7,5-8,5°C. Průměrné roční srážkové úhrny na území činí málo přes 
500 mm. 

Územně analytické podklady pro ORP Slaný (2016) hodnotí v oblasti životního prostředí 
pozitivně: 

� Obec má vodovod, splaškovou kanalizaci a ČOV 

� V okolí nejsou žádné větší stacionární zdroje znečištění. 
� Příznivé geologické podmínky pro výstavbu, nejsou zde poddolované oblasti 
� Zlonický potok má stanoveny povodňové průtoky, je relativně čistý a břehy jsou 

chráněné porostem 

� Regionální ÚSES (NK 57), lokální ÚSES  
� Relativně vysoký (na Slánsko) podíl lesů 

� Zachovalá síť polních cest 
� Zachovalá zeleň podle komunikací 

Negativně jsou v oblasti životního prostředí hodnoceny: 
� Intenzivně zemědělsky využívaná krajina, vysoký podíl orné půdy  
� Nízký koeficient ekologické stability (0,3 v roce 2020), což jsou území s narušením 

přírodních struktur 
� Nízké srážky a vysoký odtok vody po povrchu 

� Hluková zátěž (silnice II/237) 
� Obcí neprocházejí žádné turistické trasy nebo cyklotrasy. 

Územním plánem navržený rozvoj zastavitelných ploch zohledňuje přírodní a krajinné 
hodnoty řešeného i navazujícího území. Existující zeleň nebude narušena, součástí nové 
zástavby by měla být doprovodná zeleň ve veřejných prostranstvích. 

Kostru ekologické stability na území obce Hořešovice tvoří regionální biokoridor RK 1101 
„Pochvalovská stráň – Bílichovský potok“, který je veden v řešeném území podél Zlonického 
potoka a regionální biokoridor RK 1102 „RK 1101 – K 54“, který je veden podél jihozápadní 
části katastrálního území Hořešovice.  

V rámci lokálního Územního systému ekologické stability byla vymezena na území obce 
Hořešovice soustava 5 lokálních biocenter (funkční LBC 283, LBC 284, LBC 285, LBC 286, 
LBC 287) a 2 lokálních biokoridorů (funkční LBK 29, LBK 861). 

 
 



 

 

 

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 Hořešovice spravuje své záležitosti 
samostatně a zároveň vykonává státní správu v rozsahu tzv. přenesené působnosti.  
Nejvyšším a zároveň výkonným orgánem samosprávy je zastupitelstvo obce volené na čtyři 
roky. V současném volebním období má pět členů, kteří byli zvoleni v komunálních volbách, 
které se konaly v říjnu 2018. Zastupitelstvo obce Hořešovice pracuje v čele se starostou 
obce a místostarostkou, oba pracují jako neuvolnění. 
Ve volbách v říjnu 2018 byla postavena jediná kandidátka, SNK Hořešovice 

Starostou obce byl po volbách v říjnu 2018 zvolen opět Ing. Stanislav Štros, 
místostarostkou Venuše Snopková. 
 
Adresa a kontakty úřadu 

Obecní úřad Hořešovice 
Hořešovice 97 
273 74 Klobuky 
e-mail úřad: obec.horesovice@seznam.cz;  
webové stránky obce: www.horesovice.cz 
ID datové schránky qbab5vn 
 
tel. úřad: 312 579 531 
starosta: Ing. Stanislav Štros 
místostarostka: Venuše Snopová 

Úřední dny obecního úřadu 
Středa    18.00-20.00  
 
 
Obec Hořešovice 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.) byla 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.  
V obdobích 2014-2020 a 2021-2027 byla územní působnost v území Přemyslovské střední 
Čechy o.p.s. potvrzena podpisem starosty. 



 

 

Obr. 4 a 5: Územní působnost Přemyslovské střední Čechy o.p.s.  
(období 2014-2020 nahoře a změny pro období 2021-2027 dole) 

 

 
 

Zdroj: Přemyslovské střední Čechy o.p.s. 
 

 



 

 

 
12. SHRNUTÍ 
 

12.1 Analytická východiska pro SWOT analýzu  
 
 
Hlavní charakteristiky obce  

� Obec Hořešovice leží asi 13 km na severozápad od města Slaný. Obec má 
v současnosti asi 260 obyvatel a zaujímá rozlohu 4,36 km2. 

� Hořešovice mají platný územní plán z roku 2014, který (optimisticky) předpokládá 
poměrně výrazný rozvoj obce na 450 obyvatel. Na tři rozvojové oblasti je nyní 
zpracováván regulační plán. 

 
Obyvatelstvo a bydlení 

� Obec podobně jako jiná sídla na Kladensku rostla v době intenzivního rozšiřování 
těžby uhlí na přelomu 19. a 20. století, kdy měla přes 400 obyvatel. Pak následoval 
postupný pokles až zhruba do osmdesátých let, kdy žilo v obci málo přes 200 osob. 
V dalším desetiletí se počet obyvatel mírně zvýšil a od devadesátých let stagnuje na 
současném stavu zhruba 260 obyvatel. 

� Populace má věkovou strukturu lepší než okres Kladno, vzdělanostní složení je 
zřejmě (data 2011) poněkud horší. 

� Domovní a bytový fond je starý, většina domů je starší padesáti let. Územní plán 
vymezil několik nových rozvojových ploch. 

 
Místní ekonomika 

� Velkou většinu plochy katastru (cca 75 %) tvoří zemědělská půda půda, na Slánsko 
je poněkud vyšší podíl lesů (14 % katastru). 

� Na konci roku 2020 aktivně působilo v Hořešovicích cca 40 podnikatelských 
subjektů. Největší podíl tvoří podnikatelé – živnostníci, nezvykle vysoký je počet 
aktivních zemědělců (9). 

� Nezaměstnanost v obci byla v letech 2020-2021 nízká, pod úrovní ORP Slaný. 
 
Technická vybavenost území a doprava 

� Celá obec je napojena na vodovod.  
� Před rokem 2014 byla dokončena kanalizace a napojení na ČOV. 
� Dobře funguje třídění a likvidace odpadů. 
� Obec má dobré spojení po silnici (okrajem obce prochází silnice I/7, frekventovaná 

II/237 prochází obcí a na ni navazuje síť silnic III. třídy.) 
 
Občanská vybavenost 

� Obec nemá žádnou občanskou vybavenost, dostupná je v okolních obcích. 
� Do mateřské školy chodí děti nejčastěji do Třebíze, ale také do Zichovce, Klobuk 

nebo Pozdně, a do základní do Kvílic, případně do Klobuk. 



 

 

� Pošta je v sousedních Klobukách, zdravotnická zařízení ve Zlonicích a ve Slaném. 
� Dobře funguje v obci svoz odpadů, komunálního (kapitační platba), tříděného, 

nebezpečného i velkoobjemového. 
 
Kultura a sport 

� Ve městě se pořádají „tradiční“ kulturní akce, k dispozici jsou dvě hřiště 

� Obec není napojena na turistické trasy a cyklotrasy. 
 
Životní prostředí 

� Stav životního prostředí je poznamenán dvě století trvající intenzivním 
zemědělstvím, nízkým podílem lesů. Zátěž životnímu prostředí působí intenzivní 
silniční doprava. 

� Obec má však vodovod, kanalizaci, vlastní ČOV a fungující odpadové hospodářství 
a upravené prostředí. 
 

 

 
Interiér kostela sv. Petra a Pavla 

 



 

 

 

12.2 SWOT analýza 

 
Silné stránky Slabé stránky 

 
• nová, dostatečně kapacitní ČOV a 

kanalizace 
• vodovod v celé obci 
• relativně nový územní plán, příprava 

regulačních plánů pro rozvojové lokality 
• dobré dopravní spojení po silnici  
• venkovský klidný charakter bydlení   
• služby dostupné v sousedních obcích 
• fungující systém nakládání s odpady 

 

 
• dopravní zátěž (silnice I/7, II/237) 
• vysoký podíl orné půdy, intenzivní 

zemědělství 
• základní občanská vybavenost není v 

místě 
• obec není napojena na plyn  
• starší populace, nižší podíl lidí s vyšším 

vzděláním 
• starý domovní fond 

. 
  

Příležitosti  Rizika/hrozby 
 

• rozvoj obce v souladu s územním 
plánem 

• čerpání dotací z fondů   
• stabilní fungování „nejzákladnějších“ 

služeb (obchod, hospoda) 
• rozvoj spolupráce se sousedními obcemi 

např. společné nákupy potřebné techniky   
• obnovení činnosti spolků v obci   

. 
 

 
• růst dopravní zátěže  
• oslabení veřejné dopravy 
• závislost na školských zařízeních a 

dalších službách v sousedních obcích 
• stárnutí populace v obci   

 

 



 

 

 
STRATEGICKÁ ČÁST 
 

13. STRATEGICKÁ VIZE A PROBLÉMOVÉ OKRUHY 
 

13.1 Strategická vize  
 
Obec Hořešovice bude v horizontu deseti let vyváženě rostoucí obcí venkovského 
charakteru s dobou dopravní dostupností, kvalitní infrastrukturou a dostupnou 
občanskou vybaveností a službami a bohatým společenským životem. 
 
 

13.2 Prioritní problémové okruhy a cíle 
 

1. Územní plán a rozvoj obce 

Cíle: 
� Zpracování regulačních plánů na rozvojové lokality 

� Pravidelná aktualizace strategického plánu 

� Zasíťování a výstavba komunikací pro novou výstavbu 

 
2. Technická infrastruktura a doprava 

Cíle: 
� Zachování veřejné dopravy pro obec 

� Obnova místních komunikací a chodníků 

� Obnova a zvýšení bezpečnosti na křižovatkách v obci 
� Zlepšení stavu polních cest 

 
3. Občanská vybavenost, kultura, sport 

Cíle: 
� Zlepšení zázemí pro obecní úřad  
� Udržení místní prodejny a hospody 

� Obnova budov v majetku obce 

� Obnova drobných památek (zvonička, křížek, socha s. Jana Nepomuckého) 
 

4. Životní prostředí 
Cíle: 

� Obnova a výsadba zeleně v obci 
� Revitalizace veřejných prostranství 
� Protipovodňová opatření – tůně na potoce 

 
 
 



 

 

 
14. PROJEKTOVÉ KARTY 
 
 
 
Projektová karta č. 1 
Název projektu: Úprava křižovatky – náves  
Nositel, 
partneři: Obec Hořešovice 

Zařazení do SP Technická infrastruktura a doprava 
 
Popis projektu 
(cíle, aktivity a 
výstupy) 

Rekonstrukce prostoru návsi, nový tvar křižovatky, nové obruby, povrchy 
chodníků, nové přechody, osvětlení přechodů, nový mobiliář. Výsadba a 
revitalizace zeleně. 

 
Připravenost 
projektu 

Investiční záměr:  
Projektová dokumentace: Ano 
Doklady dle stavebního 
zákona: Je stavební povolení 

Majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a pozemkům 
týkajících se projektu: 

Převážně pozemky obce a zčásti SÚS. Po 
kolaudaci budou pozemky SÚS předány obci. 

Celkové náklady 3 500 000 Kč 

Realizace 2021/2022 
Možnosti dotací l Program rozvoje venkova 

 
 
Projektová karta č. 2 
Název projektu: Úprava křižovatky – silnic II/237 a III/23720 
Nositel, 
partneři: Obec Hořešovice 

Zařazení do SP Technická infrastruktura a doprava 
 
Popis projektu 
(cíle, aktivity a 
výstupy) 

Úprava stávající křižovatky na tvar “T“, Nové obruby, asfaltové plochy, výsadba 
zeleně, mobiliář. 

 
Připravenost 
projektu 

Investiční záměr:  
Projektová dokumentace: Ano 
Doklady dle stavebního 
zákona: Je stavební povolení  

Majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a pozemkům 
týkajících se projektu: 

Vlastnictví SÚS 

Celkové náklady 700 000 Kč 

Realizace 2023/2024 
Možnosti dotací l SFDI 

l Program obnovy venkova 
 
 



 

 

 
 
 

 
Projektová karta č. 3 
Název projektu: Chodník od zastávky ke hřišti  
Nositel, 
partneři: Obec Hořešovice 

Zařazení do SP Technická infrastruktura a doprava 
 
Popis projektu 
(cíle, aktivity a 
výstupy) 

Jedná se o výstavbu zcela nového chodníku od stávající autobusové zastávky 
podél komunikace až ke hřišti u požární nádrže. Obrubníky a kamenná dlažba. 

 
Připravenost 
projektu 

Investiční záměr:  
Projektová dokumentace: Ano, již se zpracovává 
Doklady dle stavebního 
zákona: Bude zažádáno o stavební povolení 

Majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a pozemkům 
týkajících se projektu: 

Na pozemcích SÚS 

Celkové náklady 900 000 Kč 

Realizace 2023/2024 
Možnosti dotací l Program obnovy venkova 

l SFDI 
 
 
Projektová karta č. 4 
Název projektu: Rekonstrukce stávajícího chodníku a dostavba nového – z návsi  

ke hřbitovu 
Nositel, 
partneři: Obec Hořešovice 

Zařazení do SP Technická infrastruktura a doprava 
 
Popis projektu 
(cíle, aktivity a 
výstupy) 

Rekonstrukce části stávajícího chodníku, výměna obrubníků a povrchu. Do 
budování chodníku od posledního domu vpravo až ke hřbitovu. 

 
Připravenost 
projektu 

Investiční záměr:  
Projektová dokumentace: Ano, již byla zadána 
Doklady dle stavebního 
zákona: Bude zažádáno o stavební povolení 

Majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a pozemkům 
týkajících se projektu: 

Na pozemcích SÚS  

Celkové náklady 1 200 000 Kč 

Realizace 2024/2025 
Možnosti dotací l Program obnovy venkova 

l SFDI 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
Projektová karta č. 5 
Název projektu: Protipovodňová opatření – tůně na potoce 
Nositel, 
partneři: Obec Hořešovice 

Zařazení do SP Životní prostředí 
 
Popis projektu 
(cíle, aktivity a 
výstupy) 

Jedná se o výstavbu tůní a úpravu stávající požární nádrže za účelem 
minimalizace zanášení koryta potoka splaveninami z okolních pozemků.  

 
Připravenost 
projektu 

Investiční záměr:  
Projektová dokumentace: Zpracovává se studie 
Doklady dle stavebního 
zákona: Bude zažádáno o stavební povolení 

Majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a pozemkům 
týkajících se projektu: 

Na pozemcích obce a  povodí Vltavy 

Celkové náklady 3 000 000 Kč 

Realizace 2025/2026 
Možnosti dotací l MŽP 

l  
 
 
Projektová karta č. 6 
Název projektu: Oprava místních komunikací v majetku obce 
Nositel, 
partneři: Obec Hořešovice 

Zařazení do SP Technická infrastruktura a doprava 
 
Popis projektu 
(cíle, aktivity a 
výstupy) 

Oprava stávajících místních komunikací, výměna povrchu, zhutnění podloží. 

 
Připravenost 
projektu 

Investiční záměr:  
Projektová dokumentace: Dokumentace stávajícího stavu, návrh opravy 
Doklady dle stavebního 
zákona:  Ohlášení opravy. 

Majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a pozemkům 
týkajících se projektu: 

Na pozemcích obce 

Celkové náklady 1 000 000 Kč 

Realizace 2022-2030 
Možnosti dotací l Program obnovy venkova 

l  
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Projektová karta č. 7 
Název projektu: Oprava povrchu polní cesty parc. č.  1142 
Nositel, 
partneři: Obec Hořešovice 

Zařazení do SP Technická infrastruktura a doprava 
 
Popis projektu 
(cíle, aktivity a 
výstupy) 

Jedná se o opravu povrchu stávající polní cesty mezi obcemi Hořešovice a 
Plchov.  

 
Připravenost 
projektu 

Investiční záměr:  
Projektová dokumentace: Není 
Doklady dle stavebního 
zákona:  

Majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a pozemkům 
týkajících se projektu: 

Na pozemcích obce 

Celkové náklady 100 000 Kč 

Realizace 2022/2023 
Možnosti dotací  

 
 
 
Projektová karta č. 8 
Název projektu: Oprava povrchu polní cesty parc. č. 1130 
Nositel, 
partneři: Obec Hořešovice 

Zařazení do SP Technická infrastruktura a doprava 
 
Popis projektu 
(cíle, aktivity a 
výstupy) 

Jedná se o opravu povrchu stávající polní cesty mezi obcemi Hořešovice a 
Třebíz.  

 
Připravenost 
projektu 

Investiční záměr:  
Projektová dokumentace: Není 
Doklady dle stavebního 
zákona:  

Majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a pozemkům 
týkajících se projektu: 

Na pozemcích obce 

Celkové náklady 100 000 Kč 

Realizace 2022/2024 
Možnosti dotací l Program obnovy venkova 

l  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Projektová karta č. 9 
Název projektu: Oprava budovy čp. 20 - pohostinství 
Nositel, 
partneři: Obec Hořešovice 

Zařazení do SP Občanská vybavenost, kultura, sport 
 
Popis projektu 
(cíle, aktivity a 
výstupy) 

Jedná se o opravu krovu, výměnu střešní krytiny, zateplení stropní konstrukce, 
opravu omítek a další udržovací práce.  

 
Připravenost 
projektu 

Investiční záměr:  
Projektová dokumentace: Stávající z poslední rekonstrukce 
Doklady dle stavebního 
zákona: Ohlášení oprav  

Majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a pozemkům 
týkajících se projektu: 

Majetek obce 

Celkové náklady 350 000 Kč 

Realizace 2024 - 2026 
Možnosti dotací l Program obnovy venkova 

l  
 
 
Projektová karta č. 10 
Název projektu: Oprava budovy čp. 23 – bývalá škola 
Nositel, 
partneři: Obec Hořešovice 

Zařazení do SP Občanská vybavenost, kultura, sport 
 
Popis projektu 
(cíle, aktivity a 
výstupy) 

Jedná se o výměnu podhledu stropní konstrukce, doplnění zateplení a výměnu 
záklopu půdy a další udržovací práce (opravy omítek, elektroinstalace, atd.)  

 
Připravenost 
projektu 

Investiční záměr:  

Projektová dokumentace: Je třeba zpracovat dokumentaci stávajícího 
stavu budovy a jejího využití. 

Doklady dle stavebního 
zákona:  Ohlášení stavebních prací 

Majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a pozemkům 
týkajících se projektu: 

Majetek obce 

Celkové náklady 1 000 000 Kč 

Realizace 2024 - 2028 
Možnosti dotací l Program obnovy venkova 

l  



 

 

 
 
Projektová karta č. 11 
Název projektu: Oprava budovy čp. 97 – budova OÚ 
Nositel, 
partneři: Obec Hořešovice 

Zařazení do SP Občanská vybavenost, kultura, sport 
 
Popis projektu 
(cíle, aktivity a 
výstupy) 

Jedná se o opravu fasády budovy a udržovací práce.   

 
Připravenost 
projektu 

Investiční záměr:  
Projektová dokumentace: Stávající z poslední rekonstrukce 
Doklady dle stavebního 
zákona: Ohlášení oprav  

Majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a pozemkům 
týkajících se projektu: 

Majetek obce 

Celkové náklady 300 000 Kč 

Realizace 2024 - 2026 
Možnosti dotací l Program obnovy venkova 

l  
 
 
 
Projektová karta č. 12 
Název projektu: Oprava a nátěr krytiny dřevěné zvonice  
Nositel, 
partneři: Obec Hořešovice 

Zařazení do SP Občanská vybavenost, kultura, sport 
 
Popis projektu 
(cíle, aktivity a 
výstupy) 

Jedná se o opravu šindelové krytiny památkově chráněné zvonice a vnější 
nátěr krytiny a pláště. 

 
Připravenost 
projektu 

Investiční záměr:  
Projektová dokumentace: Není 
Doklady dle stavebního 
zákona:  

Majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a pozemkům 
týkajících se projektu: 

Na pozemcích církve 

Celkové náklady 80 000 Kč 

Realizace 2023 - 2025 
Možnosti dotací l Program venkova 

l  
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
Projektová karta č. 13 
Název projektu: Oprava památečního křížku na návsi 
Nositel, 
partneři: Obec Hořešovice 

Zařazení do SP Občanská vybavenost, kultura, sport 
 
Popis projektu 
(cíle, aktivity a 
výstupy) 

Jedná se o opravu kamenného křížku na návsi. Výměna pískovcových bloků, 
oprava omítky, nátěr podstavce a ocelového kříže. 

 
Připravenost 
projektu 

Investiční záměr:  
Projektová dokumentace: není 
Doklady dle stavebního 
zákona:  

Majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a pozemkům 
týkajících se projektu: 

Majetek obce 

Celkové náklady 100 000 Kč 

Realizace 2022 - 2024 
Možnosti dotací l Program obnovy venkova 

l  
 
 
 
Projektová karta č. 14 
Název projektu: Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi 
Nositel, 
partneři: Obec Hořešovice 

Zařazení do SP Občanská vybavenost, kultura, sport 
 
Popis projektu 
(cíle, aktivity a 
výstupy) 

Jedná se o opravu a nátěr sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi.  

 
Připravenost 
projektu 

Investiční záměr:  
Projektová dokumentace: Není 
Doklady dle stavebního 
zákona:  

Majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a pozemkům 
týkajících se projektu: 

Na pozemcích obce 

Celkové náklady 100 000 Kč 

Realizace 2024 - 2026 
Možnosti dotací l Program obnovy venkova 

l  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Projektová karta č. 15 
Název projektu: Stavební úpravy budovy čp.22 a přilehlých pozemků na sběrný dvůr 
Nositel, 
partneři: Obec Hořešovice 

Zařazení do SP Občanská vybavenost, kultura, sport 
 
Popis projektu 
(cíle, aktivity a 
výstupy) 

Jedná se o zřízení nového sběrného dvora  

 
Připravenost 
projektu 

Investiční záměr:  
Projektová dokumentace: Není 
Doklady dle stavebního 
zákona: Stavební povolení 

Majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a pozemkům 
týkajících se projektu: 

Na pozemcích obce 

Celkové náklady 1 000 000 

Realizace 2024 - 2026 
Možnosti dotací l MŽP 

l  
 
 
Projektová karta č. 16 
Název projektu: Oprava střešní krytiny kiosku u požární nádrže 
Nositel, 
partneři: Obec Hořešovice 

Zařazení do SP Občanská vybavenost, kultura, sport 
 
Popis projektu 
(cíle, aktivity a 
výstupy) 

Jedná se o výměnu střešní krytiny budovy a udržovací práce.   

 
Připravenost 
projektu 

Investiční záměr:  
Projektová dokumentace: Stávající z poslední rekonstrukce 
Doklady dle stavebního 
zákona: Ohlášení oprav  

Majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a pozemkům 
týkajících se projektu: 

Majetek obce 

Celkové náklady 150 000 Kč 

Realizace 2024 - 2026 
Možnosti dotací l Program venkova 

l  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Projektová karta č. 17 
Název projektu: Revitalizace zeleně v obci 
Nositel, 
partneři: Obec Hořešovice 

Zařazení do SP Životní prostředí 
 
Popis projektu 
(cíle, aktivity a 
výstupy) 

Jedná se o nové výsadby a revitalizaci stávající zeleně.   

 
Připravenost 
projektu 

Investiční záměr:  
Projektová dokumentace: ne 
Doklady dle stavebního 
zákona:  

Majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a pozemkům 
týkajících se projektu: 

Majetek obce 

Celkové náklady 450 000 Kč 

Realizace 2024 - 2026 
Možnosti dotací l Program obnovy venkova 

l MŽP, SFŽP 
 

 
Projektová karta č. 18 
Název projektu: Dokončení revitalizace návsi  
Nositel, 
partneři: Obec Hořešovice 

Zařazení do SP Životní prostředí 
 
Popis projektu 
(cíle, aktivity a 
výstupy) 

Obnova návsi v obci bude dokončena umístěním mobiliáře (lavičky, odpadkové 
koše, informační vitrína, plakátovací plochy apod.). 

 
Připravenost 
projektu 

Investiční záměr:  
Projektová dokumentace: ne 
Doklady dle stavebního 
zákona: Není třeba 

Majetkoprávní vztahy 
k nemovitostem a pozemkům 
týkajících se projektu: 

Využity budou pozemky v majetku obce 

Celkové náklady 190 000 Kč 

Realizace 2022 - 2023 
Možnosti dotací l Program rozvoje venkova 

l  
 



 

 

 


