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PŘEDMLUVA 

V roce 2016 byl zastupitelstvem obce přijat strategický koncepční dokument v novodobé historii obce 

– Program rozvoje obce Tuchlovice pro období 2016-2022. Program rozvoje obce Tuchlovice byl 

zpracován podle dostupných metodik a dokumentů pro zpracovávání programů rozvoje obce a měst a 

v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších novel představuje významný 

prostředek řízení rozvoje obce, neboť formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak 

těchto představ dosáhnout.  

S ohledem na měnící se legislativu, metodiky, dotační příležitosti kraje i státu a další vnější impulsy a 

s přihlédnutím k novým rozvojovým potřebám obce Tuchlovice byla zpracována aktualizace č.1 tohoto 

programu rozvoje. Aktualizace č. 1 reviduje realizaci projektů, které byly navrženy k realizaci v roce 

2016 (přehled realizovaných projektů je uveden v příloze č. 1 dokumentu) a obsahuje některé nové 

projekty, jejichž realizace vyplynula ze současných rozvojových potřeb obce. Jedním se záměrů 

aktualizace dokumentu je také koordinace dokumentu s hlavními cíli a prioritami regionální politiky a 

s možnostmi získání dotačních titulů nejen z kraje a ministerstev, ale také z evropských investičních 

fondů, které umožňují investice do budování a rekonstrukce infrastruktury obce (např. na budování 

nebo rekonstrukce místních komunikací, na rekonstrukci nebo výstavbu budov, dětských hřišť, 

sportovišť, cyklostezek apod.).  

Aktualizace č.1 Programu rozvoje obce Tuchlovice je zpracována v souladu s nově přijatým územním 

plánem obce (konkrétně Územním plánem Tuchlovice včetně změny č. 1 ÚP Tuchlovicepřijatým v r. 

2018). Koordinace cílů a priorit územního plánu a programu rozvoje obce je zásadní z hlediska 

dlouhodobého udržitelného rozvoje obce. 

 

Aktualizace č. 1 Programu rozvoje obce reviduje analytickou část dokumentu a aktualizuje vybraná 

data týkající se rozvoje obce (obyvatelstvo apod.). Zároveň je upravena návrhová část dokumentu, 

neboť některé projekty již byly realizovány a také se objevuje potřeba realizace nových projektů, které 

jsou zásadní pro další rozvoj obce. Zpracování aktualizace č. 1 Programu rozvoje obce bylo realizováno 

na základě zkušeností a poznatků starosty obce a dalších zastupitelů, zástupců spolků a sdružení v obci 

a dalších místních subjektů ve spolupráci s vnějšími konzultanty. Data a analýzy, které jsou 

v dokumentu uvedeny, byly převzaty ze zdrojů obce, jejích internetových stránek, z podkladů Českého 

statistického úřadu a z dalších relevantních podkladů.  

Program rozvoje obce Tuchlovice– aktualizace č.1 představujebudoucí orientaci rozvoje obce do roku 

2022, s přesahy i za tento časový horizont.Je strategickým dokumentem, pomocí něhož bude 

zabezpečována koordinace vybraných aktivit v obci, které významným způsobem přispějí k posílení 

celkové kvality života všech subjektů žijících i působících v obci Tuchlovice.V souladu s novelou 

zákona o podpoře sportu vznikla obci k prvnímu červenci 2018 nová povinnost zpracovat Plán rozvoje 

sportu. Tento dokument byl zpracován souběžně s aktualizací č.1 Programu rozvoje obce a na tuto 

aktualizaci navazuje.  
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1. ANALYTICKÁ ČÁST PROGRAMU 

Profil obce 

Tato kapitola se věnuje vymezení základních charakteristik obce, vedle informací o geografické poloze 

a dostupnosti obce, představuje údaje i o vývoji počtu obyvatel obce, o podnikatelském prostředí obce 

a o nabídce volnočasových aktivit v obci a jejím zázemí. Součástí kapitoly je i zhodnocení postojů a 

názorů obyvatel obce na její současný vývoj a na rozvojové potřeby.  

1.1 Poloha a území obce 

Obec Tuchlovice se nachází ve Středočeském kraji, v jihozápadní části okresu Kladno, je součástí 

správního obvodu ORP Kladno. Tuchlovice hraničí s obcemi Kamenné Žehrovice, Kačice, Žilina, 

Lány a městem Stochov. Významná je pro obec blízkost města Kladna (8 km), města Nové Strašecí(7 

km) i hlavního města Prahy (cca 40 km). Geografická poloha obce se jeví jako výhodná jak z hlediska 

blízkosti a spádovosti velkých měst s možností dojížďky do zaměstnání a službami (zejména Kladna, 

Prahy a Nového Strašecí), tak i z hlediska blízkosti turisticky atraktivních oblastí (přírodní rezervace 

Turyňský rybník, Lány a Lánská obora, CHKO Křivoklátsko apod.). Blízkost velkých měst i turisticky 

atraktivních oblastí vytváří potenciálpro rozvoj rekreace, cestovního ruchu a drobných 

podnikatelských aktivit v obci.Obcí prochází turistické trasy, cyklostezky a na území Srb se nachází 

naučná stezka.Výhodnost polohy obce posiluje dobré dopravní spojení na hlavní rozvojová centra 

regionu. 

Obec má dvě části a dvě katastrální území: Tuchlovice a Srby u Tuchlovic. Území obce Tuchlovice 

zaujímá celkovou rozlohu 127,52957 ha, tvoří je 2 katastrální území: Tuchlovice (o výměře 870,4901 

ha) a Srby u Tuchlovic (o výměře 404,8056 ha). Orná půda zabírá padesátpět procent území obce. 

Pětina katastru obce je osázena lesním porostem.Na území obce se nachází vysoký podíl zemědělské 

půdy (60% z celkové výměry). Krajina je intenzivně využívaná.  

 

Tabulka č.1:Druhy pozemků obce Tuchlovice 

(zaokrouhleno) 

 31. 12. 2016 31. 12. 2017 

Celková výměra 1 275,30 1 275,30 
Zemědělská půda 758,19 757,94 
Orná půda 691,31 691,11 
Zahrada 34,71 34,69 
Ovocný sad 2,76 2,76 
Trvalý travní porost 29,41 29,38 
Nezemědělská půda 517,11 517,36 
Lesní pozemek 256,58 256,58 
Vodní plocha 23,94 23,92 
Zastavěná plocha a nádvoří 33,48 33,73 
Ostatní plocha 203,11 203,13 

                                                              Zdroj: Český statistický úřad  
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Obec leží v nadmořské výšce 398 m.n.m. Nejvyšším místem katastru je bod v jeho jižní části. Tímto 

bodem je upravený odval hlušiny z bývalého kamenouhelného Dolu Tuchlovice, který leží v 

nadmořské výšce 484 m n. Mezi částmi obce Tuchlovice a Srby u Tuchlovic se na potoce Loděnici 

(Kačáku) nachází Turyňský rybník, též zvaný Velké Záplavy.Jedná se o přírodní rezervaci vyhlášenou 

v roce 1985 z důvodu ochrany ptačích hnízdišť. Na západní konec rybníka navazují mokřady, jinak též 

Malé Záplavy, které jsou hnízdištěm vodních ptáků. Turyňským rybníkem protéká potok Kačák 

(Loděnice). Tuchlovicemi protéká Tuchlovický potok, který přibírá před obcí potok Zámecký.  

Obec spadá z hlediska výkonu státní správy pod správní obvod města Kladna. Obec je aktivním členem 

v místní akční skupině Svatováclavsko, z.s.Členství v MAS je významné zejména z hlediska možností 

získávat dotace pro obec i drobné podnikatele a spolky v rámci Programu rozvoje venkova. 

Partneři obce jsou představeny na obrázku níže. 

 

Obrázek 1 Mapa územní působnosti MAS Svatováclavsko 

 
 

Zdroj:Integrovaná strategie území, MAS Svatováclavsko, z.s., 2015 

 

KLADY Výhodná poloha obce v blízkosti velkých rozvojových městských center i turisticky  

atraktivních lokalit 

               Obec má zachovalé přírodní prostředí 

               Členství obce v MAS 

 Potenciál pro rozvoj bydlení, podnikání i rekreaci    

ZÁPORYÚzemní izolovanost části Srby a Slovanka 

1.2 Historický vývoj obce 

 
Původ jména obce může být dvojí: buď šlo o člověka, patřícího rodem či službou Tuchlovi (čelední 

jméno od staročeského jména Tuchla), nebo od slova zatuchlý pro vzduch nad močálovitém okolí obce.  

Území obce bylo osídleno již v době bronzové a železné s ohledem na úrodné pozemky, které byly 

příhodné k obývání a k zemědělství. Tuchlovice jsou tisíciletou historickou křižovatkou cest ve směru 

Praha – Cheb a Sever – Jih a v pozdější době ve středověku jsoudůležitým místem, kde se oddělovaly 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiNwKia2KDdAhVOEVAKHWocBw4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.svatovaclavsko.cz/cz/mapa-uzemni-pusobnosti&psig=AOvVaw3h61u1tViqrj0y97FRgs5w&ust=1536127812452474
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důležité zemské cesty. Na území obce byly nalezeny archeologické předměty z doby mohylové, doby 

železné (zbytky nádob), laténské hroby, dřevěné konstrukce a výrobky (např. části žebříku, kusy misek, 

ucha, držadla)z období římského císařství.  

První písemná zmínka o Tuchlovicích pochází z roku 1283, kdy Tuchlovice bylypostoupeny králi 

Václavu II. Podle výtahu z ruly, prvního českého katastru z roku 1654,bylo v Tuchlovicích 36 selských 

stavení. V roce 1716 bylo v obci 46 „popisných čísel“a mimo poddanské povinnosti k vrchnosti měli 

poddaní ještě povinnosti ke králi a k farnosti. V roce 1785 mají Tuchlovice 57 „popisných čísel“ a v 

těchto letech se zřídilatéž první škola. V roce 1790 se začala stavět farní budova a v těchto letech byl 

založen dnešní hřbitov. Tuchlovice byly známou středověkou obcí, o čemž svědčí i záznamy na 

Žižkových vojenských mapách, čina Müllerově mapě z roku 1720. 

V roce 1840 bylo v obci 94 domovních čísel - domků i selských usedlostí. Mezi nejznámější grunty 

patřil bohužel dnes už nestojící statek číslo 5. Ten patřil Jiřímu Füngerhutovi, pradědečkovi známého 

pražského vlastence Vojty Náprstka. Vojtův otec narozený v Tuchlovicích se vyučil v pivovarnictví a 

v Praze se oženil s Annou Nowakovou, známou "panímámou od Halánků". V místech pražského 

pivovaru Füngerhutů - Náprstků je dodnes známé Náprstkovo muzeum. Vojtův pradědeček Jiří nechal 

postavit v Tuchlovicích Na Hradčanech kapličku, která tam stojí dodnes. 

Počátek 19. stol. byl ovlivněn událostmi napoleonských válek. Váže se k nim vypravování o původu 

památného kamene vedle dnešní trafiky - na jeho jedné straně je vytesán kříž a letopočet 1812, na 

druhé straně meč. Podle pověsti se tu v bažinách měli utopit napoleonští dragouni i s koňmi. Mohlo 

tomu být tak, ale současně to mohl být i hraniční mezník smečenského panství či pouhé varování před 

bažinami. 

Ve dvacátých letech 19. století se v obci a okolí rozšiřovaly a zpevňovala silnice Praha – Lány a třicátáa 

čtyřicátá léta byla poznamenána stavbou koňské dráhy Praha – Lány, která vedla katastrem obce. Rok 

1848 symbolizoval zrušení roboty a brzy na to otevření prvních kamenouhelných dolů na Kladensku, 

které přispěly k rozvoji celého regionu.Pro obyvatele kraje to byla možnost obživy v dolech a později 

v hutích. Se zakládáním průmyslu na Kladensku v polovině 19. stol. se začíná měnit i charakter obce. 

Hodně obyvatel nachází práci v hornictví i v hutnictví. Obec se rozrůstá, na konci 19. stol. v ní bylo 

168 domů a přes 1 100 obyvatel. S rozvojem průmyslu dochází v obci k zakládání různých 

vzdělávacích spolků - vzniká Sbor dobrovolných hasičů, Spolek vojenských vysloužilců, Sokol, 

Vzdělávací spolek Havlíček, Okrašlovací spolek Pokrok. Od roku 1902 mají Tuchlovice vlastní 

poštovní úřad a v roce 1908 vzniklo v obci prvníkonzumní prodejní družstvo, které mělo později 11 

filiálek v okolí. Nová školní budovase stavěla v letech 1910 – 1911.  

Další vývoj obce ovlivnila I. světová válka a její důsledky. Na počest padlým byl r. 1924 odhalen v 

místním parku pomník padlých, dílo akademického sochaře Emanuela Kodeta z Prahy. Po II. světové 

válce byly na pomník připevněny desky se jmény jejích obětí - tuchlovických občanů umučených v 

koncentračních táborech.Během války se začalo s hloubením nového dolu v katastru obce v poloze Na 

Žerabech, který byl po válce pojmenován jako Důl Nosek, po roce 1989 známý jako Důl Tuchlovice. 

Po celou dobu své existence zaměstnával řadu tuchlovických občanů, ale i lidí z celého okolí naší obce. 
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V období po II. světové válce, zejména v šedesátých létech dochází ke značnému modernizování obce, 

k růstu počtu jejích obyvatel i k rozvoji služeb. V roce 1991 žilo v obci již 1967 obyvatel v 727 domech 

(sčítání lidu, domů a bytů, 1991). V roce 1980 byly k obci připojeny Srby (k 1. lednu 1980). 

Vývoj obce v období devadesátých let a na přelomu tisíciletí je charakterizován rozvojem místních 

služeb, podnikatelských příležitostí, budováním sportovní infrastruktury, obnovováním místních tradic 

a rozvojem kulturního a společenského života. Zároveň dochází k postupnému útlumu a nakonec i 

zániku tradičního průmyslového odvětví – hornictví. Nejprve je ukončena těžbav Dolu Tuchlovice, v 

roce 2002 byla definitivně ukončena těžba uhlí zavřením posledního Dolu Schoeller. 

 V průběhu devadesátých let byla vybudována Česká hospoda, včetně hotelové části (otevření v roce 

1993). Významnou investicí bylo vybudování plaveckého bazénu v areálu pavilonu základní školy, 

který byl dán k užívání v roce 1994. Bazén je v současnosti využíván obyvateli i z vedlejších obcí a 

měst a je tak významnou atraktivitou nadmístního významu. V roce 1994 byl v Tuchlovicích uspořádán 

I. ročník dnes už tradičního Středočeského folklorního festivalu „Tuchlovická pouť“, který dnes patří 

mezi nejvýznamnější kulturní události obce s významným regionálním přesahem. 

V průběhu druhé poloviny devadesátých let byla v obci vybudována základní technická infrastruktura, 

splašková kanalizační síť a nové čističky. Zároveň byly plynofikovány všechny části obce – 

Dřevěnkov, Tuchlovice a Srby. Roku 2001 byla zahájena celková rozsáhlá rekonstrukce tuchlovického 

kostela sv. Havla. Ke znovuotevření kostela došlo na podzim roku 2002 slavnostní mší, kterou přijel 

sloužit kardinál Vlk. K významným investicím patřila i oprava tuchlovické školy, rekonstrukce Domu 

služeb (nevyužívané prostory v I. patře se změnily ve dva "sociální byty".) S využitím různých typů 

dotačních titulů i s využitím kapitálových příjmů získaných z prodeje majetku realizovala obec v 21. 

století následující investice podporující zvyšování kvality života v obci:  

 Rekonstrukce náměstí 

 Rekonstrukce vybraných místních komunikací a chodníků  

 Vybudování dětských hřišť 

 Rekonstrukce MŠ, částečná rekonstrukce ZŠ (přístavba jídelny, šatnové bloky)    

 Investice do sportovních zařízení obce – např. do bazénu, fotbalových hřišť Tuchlovice a Srby, 

do AFK Tuchlovice, volejbalového klubu 

 Rekonstrukce obecního úřadu a DPS 

 Vybudování tuchlovické cyklostezky a napojení na cyklostezky v regionu 

 Rozvoj horní části Tuchlovic (např. výstavba nového dětského hřiště) 

 Revitalizace zeleně a stromů, parkové úpravy 

 Parkovací plochy v obci 

 Rekonstrukce veřejného osvětlení 

 Provoz letního kina 

 Pořízení nového územního plánu 

 A další. 

Přehled realizovaných projektů v období 2005-2018 je uveden v příloze č. 1. 
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Rozvoj obce Tuchlovice nebyl v průběhu devadesátých let a na přelomu tisíciletí ovlivněn 

dynamickým procesem suburbanizace, který ovlivnil okolní obce a města. Do obce se v porovnání 

s dalšími obcemi suburbanizačního pásma pražské aglomerace přistěhovaly jen desítky nových 

obyvatel, což přispělo k redukci sociálních i environmentálních problémů, které jsou se suburbanizací 

spojovány a jsou typické ve většině obcí, kde došlo v minulých letech ke skokovému růstu počtu 

obyvatel. Vývoj počtu obyvatel a intenzitu migrace naznačuje následující tabulka:  

 

Tabulka č. 2: Vývoj počtu osob v obci v důsledku migrace 

 

Stav 1.1 Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek 
stěhováním  

Stav 31.12 

2002 2122 76 66 10 2119 
2003 2119 87 65 22 2141 
2004 2141 67 71 -4 2136 
2005 2136 77 71 6 2146 
2006 2146 87 60 27 2173 
2007 2173 135 83 52 2230 
2008 2230 73 60 13 2253 

2009 2253 114 43 71 2306 
2010 2306 108 47 61 2340 
2011 2340 90 59 31 2371 
2012 2371 79 58 21 2410 
2013 2410 64 64 0 2413 
2014 2413 100 54 46 2465 
2015 2465 96 78 18 2482 
2016 2482 89 55 34 2518 
2017 2518 86 87 -1 2523 

Zdroj: ČSÚ 

Kromě nově přicházejících obyvatel dochází podobně jako v jiných regionech k mírnému růstu počtu 

obyvatel v důsledku přirozeného přírůstku obyvatel (porodnost). Data o vývoji počtu obyvatel v obci 

za posledních deset let představuje tabulka č. 3. 

Tabulka 3 Pohyb obyvatelstva: celkový přírůstek obyvatel 

rok Narození  Zemřelí  Přirozený 

přírůstek 

Celkový 

přírůstek 

2008 28 18 10 23 

2009 21 39 -18 53 

2010 37 20 17 78 

2011 30 30 - 31 

2012 36 18 18 39 

2013 28 25 3 3 

2014 25 19 6 52 

2015 32 33 -1 17 

2016 31 29 3 36 

2017 41 35 6 5 

Zdroj: ČSÚ 
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Příchod nových obyvatel a převážně mladých rodin s malými dětmi byl v souvislosti s mírným 

populačním růstem v obci příčinou vzniku kapacitních problémů a omezení v místní mateřské školce 

(podobně jako v dalších obcích a městech regionu). V posledních letech přibylo v obci více než 50 dětí 

ve věku 0-14 let, což vyvolává zvýšené potřeby investic do mateřské a základní školy. V této 

souvislosti došlo k navýšení kapacity ve školce v roce 2010 a 2014, tato kapacita se však nyní jeví jako 

nedostatečná. Navyšování počtu obyvatel se očekává i do budoucna, řešení kapacity a kvality místní 

mateřské školy i základní školy je pro obec v současnosti významnou prioritou. 

Další rozvoj obce bude záviset na vnějších vlivech (ekonomika, nezaměstnanost, dotační možnosti EU, 

ministerstev a kraje, politická stabilita země) i na prioritách obce, které jsou uvedeny v návrhové části 

programu a v příloze č. 2. 

 

Historický vývoj ovlivnil současnou podobu obce, která je z urbanistického hlediska charakteristická 

následovně: 

- Centrem obce zůstává náměstí, kde je nejvyšší koncentrace občanské vybavenosti a služeb 

(pošta, knihovna, obecní úřad, obchody, restaurace apod.). 

- Centrum obce protíná silnice II.třídy (Karlovarská silnice č. 606), která rozděluje centrum obce 

na dvě části(vybudováním rychlostní komunikace R6, která intravilán obce obchází, došlo 

k odklonění části dopravy, která však i nadále hodně zatěžuje obec) 

- Srbytvoří urbanisticky samostatnou část obce. 

- Katastrální území Srby a Tuchlovice rozděluje rychlostní komunikace R6. 

- V jižní části obce se koncentruje významná občanská vybavenost obce (MŠ, ZŠ a bazén). 

- Izolované území obce tvoří místní část Slovanka, která je lokalizována 

nakřižovatcehistorických dopravních tras Praha – Nové Strašecí, Kladno – Lány.  

- V obci převažuje bydlení v rodinných domech. 

- Na okrajových částech obce se vyskytuje několik ploch využitých nebo potenciálně 

využitelných k podnikání, popř. rozvoji průmyslu, v jihovýchodníčásti obce je průmyslová 

zóna s předpokladem jejího dalšího rozvoje, jejíž první návrh byl velice rozsáhlý a předpokládal 

vznik MÚK tj. napojení na R6. Na plochy bývalého Dolu Tuchlovice však v roce 2010 byly 

vystaveny fotovoltaické elektrárny s horizontem využití území minimálně do r. 2022, ale i dále. 

V nejbližší budoucnosti se proto nepředpokládá větší růst této průmyslové zóny.  

- Uvnitř zastavěného území se nacházejí plochy dosud nezastavěné, určené podle stávajícího 

územního plánu k zástavbě. Průmyslové areály na okraji zástavby obce mohou být dále 

obklopovány obytnými celky, pro které může být do budoucna výroba rušivým 

faktorem.Rozvoj ploch pro bydlení, podnikání a další aktivity je vymezen v platném územním 

plánu obce. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2: Katastrální území obce Tuchlovice 
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Zdroj: Obecní úřad 

 

 

KLADY  Historicky stabilizovaný vývoj obce 

                Malá míra suburbanizace, mírný populační růst 

                Vysoká míra vybavenosti obce  

                Existence průmyslové zóny 

 

ZÁPORY Relativně malé množství historických kulturních památek 

      Nedostatečná kapacita MŠ i ZŠ  

 

1.3 Rozvojová území a limity 

Rozvoj území obce je koordinován z hlediska širších vztahů se Zásadami územního rozvoje 

Středočeského kraje, s Politikou územního rozvoje ČR i s rozvojovými prioritami sousedních obcí a 

měst. Území obce Tuchlovice se nachází na hranici Metropolitní rozvojové oblasti Praha definované 

v první aktualizaci Politiky územního rozvoje k dubnu 2015. Území je z hlediska rozvoje ovlivněné 

dynamickým rozvojem Prahy i menšími regionálními centry, zejména Kladnem. Tato skutečnost 

přináší zvýšené požadavky na území z hlediska ekonomických aktivit, bydlení i dopravy, což by mělo 

být v rozvojovém plánu reflektováno zejména z hlediska řešení dopravní obslužnosti území a rozvoje 

podnikatelských i dalších aktivit se současným respektem hodnot krajiny a kulturního dědictví obce a 

jejího zázemí. 

 

V souladu s těmito prioritami je území obce Tuchlovice řešeno i v Zásadách územního rozvoje 

Středočeského kraje (2. aktualizace ZÚR SK ze dne 26.dubna2018), kde je pozornost věnována 

zejména vytváření podmínek pro zlepšování dopravní dostupnosti a dopravní obslužnosti území 

s důrazem na opatření týkající se silnice R6 (I/6). V územním plánu obce je rovněž vymezen prostor 

pro případnou realizaci mimoúrovňové křižovatky na R6 (v katastru obce Kamenné Žehrovice). Území 

obce Tuchlovice není součástí žádné rozvojové osy ani specifické oblasti dle platné Politiky územního 
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rozvoje. V jihovýchodní části obce je její rozvoj limitován existencí rychlostní komunikace R6 a jejího 

ochranného pásma.  

 

Limitujícími prvky rozvoje území jsou omezení, která vyplývají z předešlé důlní činnosti na území 

obce (poddolované území) i z existence chráněných ložiskových území a nerostných zdrojů. Jedná se 

o poddolované území Srby u Tuchlovic a Tuchlovice halda u bývalého Dolu Nosek (v současné době 

probíhá rekultivace). V koncepci rozvoje obce je nezbytné respektovat i chráněný zemědělský půdní 

fond, přírodní rezervaci Záplavy včetně jejího ochranného pásma a ochranné pásmo přírodní rezervace 

Pašijová dráha (biocentrum 1471 Záplavy, 1675 Pašijová dráha). Územím obce prochází i regionální 

biokoridor 1138 Kožová hora, regionální biokoridor 1111 Loděnice – Záplavy a osa nadregionálního 

biokoridoru „ Pochválovská stráň – Karlštejn Koda (NK54, zastavěné území Srby). Ochrana přírodních 

prvků a krajiny v kontextu rozvoje obce je upřesněna v aktuálním územním plánu obce.  

 

Obec Tuchlovice má platný územní plán – v aktuálním znění se jedná o Změnu č. 1 Územního plánu 

Tuchlovice z května 2018. Územní plán obce byl vypracován v souladu se Zásadami územního rozvoje 

Středočeského kraje a Politikou územního rozvoje z roku 2008.Znění územního plánu je v souladu s 

definovanými hodnotami a limity využití území, které jsou vymezené v územně analytických 

podkladech ORP Kladno (aktualizace k roku 2018).  

 

Územní plán vymezuje nové rozvojové plochy určené pro bydlení (plochy bydlení), podnikatelské 

aktivity (průmyslová zóna, plochy pro výrobu a skladování, pro rozvoj řemesel a lehkého průmyslu), 

ale i veřejnou zeleň a veřejná prostranství, plochy pro sport a sportovní a tělovýchovnou činnost, plochy 

pro rozvoj technické a dopravní infrastruktury. Územní plán zdůrazňuje nutnost zachovat krajinné i 

stávající urbanistické hodnoty a charakteristiky obce. 

 

Stávající územní plán významně rozšiřuje plochy pro bydlení, intenzivní výstavba na nově 

vymezených rozvojových plochách ovlivní další investiční potřeby obce z hlediska technické i 

občanské infrastruktury. Rozvoj rezidenčních zón přispěje i ke zvýšení nároků na běžné výdaje obce 

v oblasti zajištění pořádku v obci, veřejného osvětlení, vzdělávání, sociálních služeb apod. Přehled 

nově uvažovaných rozvojových ploch je uveden ve změně č.1 územního plánu obce na internetových 

stránkách obce (http://www.ou-tuchlovice.cz/rozvoj-obce/uzemni-planovani/uzemni-plany) a je 

možné do něj nahlédnout na obecním úřadu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Základní schéma nového územního plánu 

http://www.ou-tuchlovice.cz/rozvoj-obce/uzemni-planovani/uzemni-plany
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Základními limity pro rozvoj obcejsou následující okolnosti: 

- přirozenou hranici (obytné) zástavby obce, zejména m. č. Srby tvoří Přírodní rezervace Záplavy 

a Turyňský rybník, rozvoj obce je zde nezbytné přizpůsobit zájmům ochrany přírody 

- ochrana zemědělského půdního fondu, lesních porostů a stávající zeleně 

- důsledky důlní těžební činnosti, bývalý Důl Tuchlovice 

- plánovaný rozsah výstavby a vzniku nových ploch pro bydlení, podnikání atd. je dán 

vymezením územního systému ekologické stability (ÚSES) adalšími plochami ochrany přírody 

a krajiny, které jsou vymezené v územním plánu  

- na území obce existují ochranná pásma technické infrastruktury a sítí, včetně dopravní 

infrastruktury (R6) 

 

KLADY   Existence pozemků pro realizaci rozvojových potřeb obce (bydlení, podnikání) 

Vybudovaná technická a občanská infrastruktura 

Neexistence sociálně vyloučených částí obce 

 

ZÁPORY    Hrozba nekontrolovatelného rozvoje nových rezidenčních čtvrtí 

                    Expanzivní výstavba nových domů a bytů s negativními dopady na kapacitu obce i   

                    na krajinu  

                   Zábory zemědělské půdy 
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1.4 Demografická a sociální struktura obce 

Ke dni 1.1.2018 bylo v Tuchlovicích trvale hlášeno 2523 obyvatel. Dle údajů z Českého statistického 

úřadu žilo k tomuto datu v obci 1275 žen a 1248 mužů. Věková struktura obyvatel je důležitým 

demografickým ukazatelem a může nám naznačit možné sociální hrozby a problémy do budoucnosti. 

Dětí do 15 let je evidováno v obci 484, což představuje 19,18 % z celkové populace a seniorů nad 65 

let je registrováno 485, což je 19,22%. Z níže uvedené tabulky je vidět, že v Tuchlovicích je vyvážený 

poměr mezi dětmi do 15 let a seniory nad 65 let, což je z hlediska celonárodního srovnání pozitivní 

ukazatels ohledem na současné demografické trendy stárnutí obyvatel obcí a měst. 

 

Tabulka č. 4: Struktura obyvatel v obci Tuchlovice 

 Počet bydlících obyvatel k 

31.12.2017 

Střední stav 

obyvatel k 

1.7.2017 

0-14 let 
15-64 

let 

65 a více 

let 

Průměrný 

věk 

Celkem 2 523 484 1 554 485 41.1 

Muži 1 248 258 770 220 40 

Ženy 1 275 226 784 265 42.2 

 
Přírůstek obyvatelstva Přírůstek/úbytek 

Živě 

narození 
Zemřelí 

Přirozený 

přírůstek 
Přistěhovalí Vystěhovalí  

Celkem 41 35 6 86 87 

Muži 13     

Ženy 28     

Zdroj: ČSÚ 

Níže na obrázku je uveden přehled o vývoji počtu obyvatel obce mezi lety 2002 až 2017. V porovnání 

vývoje počtu obyvatel od roku 2002 je patrný dlouhodobý nárůst počtu obyvatel z původních 2150 

v roce 2000 až na 2523k 31.12.2017. Obec je atraktivní lokalitou pro bydlení a rozvoj bytového fondu, 

což může přispět k jejímu dalšímu rozvoji. Tato skutečnost je reflektována i v územním plánu obce, 

kde je vyčleněna velká oblast pro výstavbu rodinných domů. Do budoucna se předpokládá další rozvoj 

rezidenčních funkcí obce s navrhovanou výstavbounových domů v návaznosti na stávající zástavbu a 

v souladu s principy definovanými ve stávajícím územním plánu obce (změně č.1, která byla schválena 

v roce 2018). Další výstavba by však měla respektovat kapacitu občanské, technické i dopravní 

infrastruktury i další rozvojové potřeby obce zejména s ohledem na zeleň a veřejný prostor.  

 

 

 
 

Obrázek č. 4: Vývoj počtu obyvatel v období 2002-2017 
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Zdroj: Data obecního úřadu, ČSÚ 

 

Obrázek č.5: Věková struktura obyvatel obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Data obecního úřadu 

Z hlediska národnostního složení obce převládá obyvatelstvo hlásící se k české národnosti 

(97%obyvatel obce). 1,26 % obyvatel obce se hlásí ke slovenské národnosti, v malém zastoupení žijí 

na území obce občané ukrajinské (18 osob), vietnamské (10 osob) i polské a německé národnosti (vždy 

2 jednotlivci). 20% obyvatel národnost neudává (jedná se např. o Rómy). 

 

Z hlediska sociálního složení převažuje střední vrstva. V obci převažují obyvatelé se středním 

vzděláním bez maturity (704 osob), dále je významný počet obyvatel, kteří mají maturitu (tyto dvě 

skupiny tvoří přes 60% obyvatel obce). V obci jsou třetí nejpočetnější skupinou obyvatelé se základním 

vzděláním včetně neukončeného (380), početně malou skupinu tvoří lidé s vysokoškolským vzděláním 

(184 osob).  

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020
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Na území obce se nevyskytují skupiny osob ohrožené sociálním vyloučením,v obci nedochází ke 

vzniku vyloučených lokalit. V obci dochází k běžné kriminalitě – krádeže, drobné přestupky apod. 

Kriminalita mládeže nepřesahuje limity kriminality v dalších sousedních obcích. V obci se vyskytují 

případy vandalství a ničení veřejné infrastruktury.  

 

Problémové skupiny osob se schází v lokalitě na Salakvardě, ve spodní části ulicNa Strážia vobecním 

parku.Problémem je i bezpečnost a výskyt cizích prvků na dětských hřištích a v obecním parku 

např.plastové, skleněné obaly od nápojů apod.Počet drogově závislých obyvatel nepřesahuje průměrné 

hodnoty v dalších regionech a obcích, i když se ukazuje tendence k mírnému růstu závislosti. 

Bezdomovectví není významným problémem v obci, na území obce se nevyskytují bezdomovci. 

V obci jsou evidováni 3 nesvéprávní občané. Problémy s romskou komunitou obec nemá, i když 

některé odpovědi dotazníkového šetření naznačují obavy části obyvatel z nárůstu počtu romských 

občanů, popř. cizinců. 

 

Obec vlastní dva sociální byty, které poskytuje potřebným rodinám a jednotlivcům.   

 

V oblasti bezpečnosti a řešení kriminality spolupracuje obec s městem Nové Strašecí, Městská policie 

Nové Strašecí do obce pravidelně zajíždí. Na území obce jsou 4fotopasti a 4 kamery (cyklostezka). 

Uvažuje se o vybudování kamerového systému (např. v souvislosti s revitalizací parku).  

 

KLADY   Stabilizovaný počet obyvatel s mírnou dynamikou růstu 

                 Absence vážných sociálních problémů a konfliktů 

 

 

ZÁPORY Potenciál stárnutí obyvatel 

                  Nízká vzdělanostní struktura 

                  Ohrožení v případě růstu kriminality a sociálních konfliktů 

 

1.5 Ekonomická charakteristika obce 

Míra nezaměstnanosti je komplexním společenským ukazatelem, jenž v sobě nese mnoho informací. 

V rámci sociálního pilíře supluje indikátor socioekonomické struktury obyvatel i popis kvality 

sociálního prostředí. V obci Tuchlovice je evidováno celkem necelých 37 uchazečů o práci, jedná se o 

1.5 % míru nezaměstnanosti, což odpovídá současným trendům na trhu práce a celonárodnímu i 

krajskému průměru. Nezaměstnanost je v současnosti na velmi nízké úrovni, další vývoj bude ovlivněn 

rozvojem ekonomiky kraje, České republiky i dalších vyspělých zemí. Roli v hledání zaměstnání zde 

hraje dobrá dopravní dostupnost do Prahy, Kladna, Nového Strašecí i dalších lokalit a významný počet 

logistických a obchodních center v blízkosti obce. Údaje jsou převzaty z Úřadu práce, počet 

nezaměstnaných tak může být vyšší, pokud nejsou registrováni na úřadu práce.  

Tabulka 5 Struktura trhu práce, uchazeči dle vzdělání 

Uchazeči o práci – počet 
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 uchazeči o 

práci 
OZP mladistvých 

věku 

18-24 

let 

věku 50 

let a více 
absolventi 

základní 

st.vzdělání 
vyučení s maturitou  

Celkem 37 4 0 5 11 1 6 14 13  

Muži 19 3 0 3 6  4 10 5  

Ženy 18 1 0 2 5  2 4 8  

Zdroj: Data Úřadu práce 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejsou velké rozdíly v nezaměstnanosti mezi muži a ženami, 

vyšší míru nezaměstnanosti vykazují vyučení oproti uchazečům s maturitou nebo se základním 

vzděláním. 

 

Tabulka 6 Struktura trhu práce, uchazeči dle délky evidence 

Uchazeči o práci – počet 

 evidence nad 6 měsíců evidence nad 12 měsíců mladiství nad 6 měsíců absolventů nad 6 měs. 

Celkem 17 11 0 0 

Muži 9 5 0 0 

Ženy 8 6 0 0 

Zdroj: Data Úřadu práce 

Ke specifickým rysům obce Tuchlovice patří významný počet živnostníků a malých podnikatelů, kteří 

na území obce podnikají (truhláři, automechanici a další), a nabízí řadu produktů a služeb (obchody, 

restaurace, cukrárny, květinářství, řeznictví apod.). Řada z těchto nabízených služeb má vysokou 

prestiž a produkty i služby, které se v obci nabízí, využívají i nerezidenti obce (např. ve spojitosti 

s rekreací v okolí obce nebo s návštěvou kulturních, popř. sportovních aktivit). 

 

Mezi významné místní podniky patří mimo jiné Destone, s.r.o. (betonárka), NEUMANN, spol. 

s r.o.(kovovýroba, plasty, plastové výrobky pro automobily), PROFICOLOR, s.r.o.(protikorozní 

ochrana ocelových konstrukcí a technologických zařízení v České republice) a další.Na území místní 

části Srby se nachází restaurační a ubytovací zařízení.  

 

V centrální části Tuchlovic se nachází čerpací stanice pohonných hmot.V centru obce je rovněž 

nákupní střediskoCOOP, restaurace, cukrárna, řeznictví,obchod s dětským oblečením - Dětský ráj. 

Další obchodní jednotky jsou integrovány do stávající zástavby. 

 

Na území obce se nachází průmyslová zóna Tuchlovice-jihovýchod, která leží přibližně 1 km jižně od 

centra obce v blízkosti bývalého Dolu Tuchlovice. Tato průmyslová zóna nabízí k využití území 

bývalého areálu kamenouhelného Dolu Tuchlovice, kde byla ukončena těžba, a dalších, volných 

sousedících ploch. Tyto pozemky jsou většinou ve vlastnictví obce Tuchlovice, některé jsou ve 
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vlastnictví soukromých vlastníkůa státu, státní pozemky jsou ve vlastnictví Státního pozemkového 

úřadu. Současná výměra průmyslové zóny je cca 500 000 m2. Zainvestováno je cca 50 %.  

 

Tabulka 7 Hospodářská činnost v obci (2018) 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 13 

Zpracovatelský průmysl 60 

Stavebnictví 60 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a 

údržba motorových vozidel 
125 

Doprava a skladování 21 

Ubytování, stravování a pohostinství 22 

Činnosti v oblasti nemovitostí 8 

Profesní, vědecké a technické činnosti 66 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 16 

Ostatní činnosti 52 

Nezařazeno 9 

Státní organizace - počet subjektů 2 

Akciové společnosti - počet subjektů 1 

Obchodní společnosti - počet subjektů 42 

Družstevní organizace - počet subjektů 0 

Podnikatelé - fyzické osoby - počet 

subjektů 
392 

Svobodná povolání - počet subjektů 24 

Ostatní právní formy - počet subjektů 35 

Počet subjektů bez zaměstnanců 192 

Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 32 

Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 5 

Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 2 

Počet subj.s>249zaměst.velké podniky  

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=532983 

 

V průmyslové zóně Tuchlovice podnikají v současnosti tito investoři: 

1. Destone, s.r.o. s investicí cca 20 000 000Kč, 20 zaměstnanců, výroba stavebních betonových 

prvků, 

2. PROFICOLOR, s.r.o. (protikorozní ochrana ocelových konstrukcí a technologických zařízení 

v České republice) s investicí cca 15 000 000 Kč, 15 zaměstnanců, povrchová ochrana 

nadměrných stavebních prvků a průmyslových součástí a komplexů, 

3. Vodní zdroje, a.s. s investicí cca 25 000 000 Kč, 20 zaměstnanců, oprava a údržba strojů a 

zařízení potřebných pro geologický průzkum, 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=532983
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4. FVE Tuchlovice, s.r.o. s investicí cca 850 000 000 Kč, 3 zaměstnanci, výroba el. energie. 

Do budoucna jemožné využití průmyslové zóny zejména pro lokalizaci lehkého a těžkého 

průmyslu, skladů a doprovodných služeb (na cca po 1/3 plochy). Budoucí rozvoj zóny je v souladu 

s platným územním plánem. Regulativy povolují maximálně 80% zastavění. Zóna musí být od 

ploch určených k bydlení oddělena pásem zeleně. Limitem využití ploch jsou ochranná pásma 

inženýrských sítí. Z hlediska infrastruktury je průmyslová zóna napojena na elektrické vedení i 

vodovodní řad, stávající situace umožňuje napojení na plyn i kanalizaci.  

Významnější počet podnikatelských subjektů i některé veřejné instituce vytváří dílčí pracovní 

příležitosti pro obyvatele okolních obcí. Za prací do obce přijíždí učitelé do mateřské a základní 

školy, do firmy Neumann s.r.o., Proficolor, Destone. Jedná se o pracovní příležitosti pro relativně 

malou skupinu osob, i přesto jsou tyto pracovní příležitosti z hlediska rozvoje obce důležité.  

 

Obrázek č.6 Průmyslová zóna 

 

Zdroj: Obecní úřad 

KLADY  Vysoký počet místních podnikatelů a živnostníků 

                 Kvalita vybraných nabízených služeb  

                 Existence průmyslové zóny 

                 Vymezení nových podnikatelských zón v územním plánu  

                 Malá míra nezaměstnanosti  

 

ZÁPORY  Ohrožení vyplývající z případné ekonomické recese, odchod velkých firem 

                  Dojížďka za prací většiny obyvatel do jiných lokalit 
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1.6  Dopravní infrastruktura, dostupnost a obslužnost 

Obec Tuchlovice má z hlediska dopravní obslužnosti výhodnou polohu. Rozkládá se po obou stranách 

silnice II. tř. Praha - Karlovy Vary a silnice III. tř.  Tuchlovice -Kladno. Severozápadní hranici katastru 

vymezuje silnice II. tř. Lány - Slaný, která je současně přivaděčem k rychlostní komunikaci R6 (Praha 

- Karlovy Vary).Zastávky autobusové dopravy jsou hodnoceny jako dostačující. V případě 

rozvojevýrobních ploch v prostoru bývalého dolu Tuchlovice je možné zavedení autobusové dopravy 

do této oblasti.  

Existence rušné silnice Praha – Karlovy Vary přináší kromě výhodného spojení i určitá rizika a 

bezpečnostní ohrožení. Příležitostí pro zvyšování kvality obce je do budoucna plánovaná rekonstrukce 

silnice II.třídy č. 606 (Karlovarská silnice) a posílení bezpečnostních prvků. V rámci plánované 

rekonstrukce silnice by mělo dojít ke zklidnění komunikace vytvořením ostrůvků, zvýrazněním 

přechodu, cyklopřechodu, instalací ukazatelů rychlosti apod. Řešení rekonstrukce silnice a zklidnění 

komunikace je žádoucí i ve vztahu k oživení náměstí, jeho revitalizaci, zvýšení bezpečnosti přechodů 

a posílení kvality veřejného prostoru. Rekonstrukce silnice je kompetencí Středočeského kraje, obec 

Tuchlovice je zodpovědná za stav a zvyšování kvality místních komunikací. 

Z hlediska dopravy je rovněž plánováno vybudování druhéhoukazatele rychlosti ve směru od 

Kamenných Žehrovic. 

Hustá silniční síť umožňuje dobrou autobusovou dostupnost do Kladna, Prahy, Rakovníka, Nového 

Strašecí, Lán, Kačice, Stochova a dalších měst a obcí v okolí (Kamenné Žehrovice, Velká Dobrá a 

další). Intenzita dopravních spojů je dostačující, i když vevybraných hodinách je intenzita spojů menší 

(zejména na Kladno). Specifické problémy s dopravním spojením má MČ Srby.  Katastrem obce také 

vede železniční trať Praha - Chomutov. Nejbližší nádraží jsou Kamenné Žehrovice a Stochov, které 

jsou však z hlediska praktického běžného využívání vzdálené a méně využívané.Mezinárodní letiště 

Praha-Ruzyně je dobře dostupné po rychlostníkomunikaci R6 (cca 30 km).Na území obce prochází 

několik cyklistických stezek, které propojují jednak části Tuchlovice a Srby a také umožňují napojení 

na další cykloturistické trasy na Kladensku a Křivoklátsku s významným regionálním rozsahem (např. 

cyklotrasa 8246, 8185, 8248, možnost napojení na 0017, na 8247 aj.). 

Stav a charakter místních komunikací patří ke slabším charakteristikám obce. V posledních letech byla 

více než 1/3 místních komunikací rekonstruována, další rekonstrukce komunikací probíhají, popř. jsou 

naplánované. Návrh termínů a priorit oprav je uveden v příloze č. 2. Mezi priority rozvoje obce patří i 

rekonstrukce průtahu Srby (silnice III. třídy).  

 

Mezi aktuální problémy z hlediska dopravy v obci patří i doprava v klidu. Řada občanů nedodržuje 

základní pravidla silničního provozu, parkují na obecní zeleni nebo na křižovatkách a tím způsobují 

komplikace v průjezdnosti obcí. Problémem je i parkování u náměstí, kde řidiči nechávají svůj vůz 

celý den, zatímco odjedou do práce do Prahy nebo Kladna. Občané využívající služby v centru obce 

nemají vždy dostatečný počet parkovacích míst.  

 

Prioritou rozvoje obce je pokračování v řešení parkovacích kapacit v centrální části Tuchlovice 

(zejména v lokalitě na náměstí). Řada nových parkovacích míst již vznikla. Dořešení této 
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problematikyby mělo být součástí komplexní studie revitalizace centra obce (revitalizace se bude týkat 

i parku), kde budou parkovací místa řešeny. Cílem opatření je omezit parkování nad 3,5t, popř. 

instalovat parkovací hodiny. Přínosem pro řešení dopravní situace obce by mohlo být zřízení 

parkovacích míst P+R ve spolupráci s okolními obcemi.  

 

KLADY  Dobrá dopravní dostupnost do hlavních rozvojových měst  

                Kvalitní dopravní obslužnost 

                Rozvoj cyklostezek  

 

ZÁPORY  Rostoucí problém kapacity parkovacích míst v centru obce 

                  Zatížení obce průjezdní komunikací a negativní dopady na kvalitu veřejného prostoru    

                  Horší dopravní spojení v části Srby 

                  Malá možnost využití železničního spojení   

 

1.7 Technická infrastruktura a síťové služby 

Území se připojeno na vodárenskou soustavu Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (dále VKM). 

Provozovatelem této soustavy je společnost Středočeské vodárny, a.s. Přívod vody do území je 

dimenzován pro již zaniklou důlní činnost. Pro další rozvoj obce je dostačující. Na území obce se 

nevyskytují zdroje pitné vody a nezasahují ochranná pásma jiných vodních zdrojů.Všechny 

zastavitelné plochy mohou býtpřipojeny na veřejný vodovod. V případě rozvoje bytového fondu a nové 

výstavby by bylo nezbytné vybudovat nové vodovodní řady s ohledem na stávající systém místních 

komunikací.  

 

Na území obce se nachází 3 čističky odpadních vod, které fungují samostatně pro jednotlivé místní 

části (Tuchlovice, Srby, Slovanka). V případě budoucí výstavby v obci není kapacita těchto čističek 

dostačující (především ČOV Dřevěnkov), výstavba nových domů vyvolá potřebu provést intenzifikaci 

ČOV, popř. výstavbu nové. Od vlastníka ČOV společnosti Vodárny Kladno-Mělník a.s. je v nejbližších 

letech přislíbena investice do zkapacitnění ČOV Tuchlovice. Z ČOV Dřevěnkov by se měla stát 

přečerpávací stanice. 

 

Na území obce je přivedena vysokotlaková plynovodní přípojka s regulační stanicí. Všechny 

zastavitelné plochy jsou připojitelné za stávající rozvody v obci. Na plynovod není připojena 

průmyslová plocha při silnici II/236. V případě potřeby je nutné vyvést samostatnou trasu z regulační 

stanice. 

 

Území obce Tuchlovice je pokryto distribučním rozvodem VN elektro. Stávající zastavěné plochy 

budou připojeny na stávající nebo nové trafostanice. 

  

Územím prochází dálkový sdělovací kabel a místní sdělovací kabely. Území je pokryto signálem 

českých operátorů mobilní telefonní sítě. 

Z hlediska odpadového hospodářství je v areálu obecního úřadu umístěnosběrné místo(zpětný odběr 

elektrospotřebičů, odložení velkoobjemového odpadu). Sběrný dvůr pro elektromateriál je otevřen 
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nepřetržitě (požádání o uložení na OÚ), velkoobjemový odpad je likvidován každou 1. středu v 

měsíci.V obci je rovněž zajištěn pravidelný svoz bioodpadu jedenkrát za 14 dní formou BIO popelnic 

u většiny domů. Svoz nebezpečných látek zajišťuje obec 2 x ročně na základě smluvního vztahu, v 

případě mimořádné události není určené místo pro skladování nebezpečných látek ani se takové místo 

v řešeném území nevyskytuje. Prioritou rozvoje obce je pořízení komunální techniky pro potřebu svozu 

některého separovaného odpadu v obci a to především BIO odpadu. BIO odpad je odvážen na 

kompostárnu v Kačici (Agrodružstvo Kačice). 

V současnosti se jeví potřeba rozšíření kapacity sběrného místa o přilehlý dvůr vč. ještě jedné garáže 

na uskladnění komunální techniky vč. posypového materiálu.V následujícím období bude 

provedenarevize sběrných míst a případně možnost zřízení podzemních (polopodzemních) kontejnerů 

pro separovaný odpad. V obci se nachází osm stanovišť sběrných kontejnerů na tříděný odpad, přičemž 

jedno sběrné místo je v části Srby. V obci se nachází čtyři stanoviště sběrných kontejnerů na 

textil(jedno v Srbech). Informace o sběru jednotlivých komodit tříděného odpadu jsou umístěny na 

internetových stránkách obce.Občanům obce bylo v roce 2018 dodáno více jak 200 ks  kompostérů 

různých velikostí (450 l -2000 l), obec si pořídila štěpkovač a 4 kontejnery na textil (viz. výše čtyři 

stanoviště). 

 

Jedním z problémů obce v souvislosti s odpadovým hospodářstvím je existence černýchskládek. 

V současnosti je evidováno mnoho skládek na okrajích obce, např. při nájezdech na R6 (v katastru 

obce), podél cyklostezkyv přilehlých polích, ve vodních šachtách a strouhách pod viaduktem silnice 

Tuchlovice-Srby.  Vsoučasnostievidujeme 5-7 černých skládek. 

Na území obce se nachází solární elektrárna FVE Tuchlovice I a III.  

 

KLADY Vybavenost obce základní technickou infrastrukturou 

Fungující systém odpadového hospodářství 

ZÁPORY   Kapacita sběrných míst a jejich dostupnost (sběrné místo) 

                   Rizika spojená s uzavřením solární elektrárny 

                   Černé skládky 

 Vztah obyvatel k životnímu prostředí a k ochraně krajiny 

 

1.8 Životní prostředí 

Z hlediska kvality a stavu životního prostředí je možné definovat čtyři hlavní problémové okruhy, které 

ovlivňují rozvoj obce a zvyšování kvality života v obci: 

1. Bývalá těžební činnost a existence brownfields 

2. Zatížení území emisemi a hlukem v souvislosti s nadměrnou dopravou na silnici II. třídy 

vedoucí centrem obce 

3. Emise vznikající spalováním fosilních paliv 

4. Riziko záplav 
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Obec Tuchlovice je součástí oblasti Kladenska, které je součástí Středočeského kraje. Území bylo 

v minulosti enormně zatíženo hospodářskou činností průmyslového a těžebního charakteru,jednalo se 

především o činnost těžební a tento fenomén se do stavu obce i jejíbudoucnosti zásadně promítl. 

Jednostranná orientace na těžební průmysl měla v minulosti negativní dopady na životní prostředí. V 

současnosti je již řada následků důlní činnosti vyřešena, území nehrozí nestabilita. Příležitostí pro 

rozvoj obce je rekultivace odvalu na území s dominantní přírodní funkcí. 

 

Území obce je, podobně jako okolní obce, zatíženo emisemi jak z dopravy a dopravního zatížení obce, 

tak zejména jako důsledek spalování tuhých fosilních paliv v domácnostech. Území obce patří mezi 

oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (zejména v období inverzí a v zimních měsících). Tento problém 

může být do budoucna řešen jednak přechodem na jiné formy vytápění v domácnostech, jednak 

posilováním zeleně a zelených ploch v obci.  

Negativní dopady na životní prostředí jsou spojeny i s podnikatelskými aktivitami. Někteří živnostníci 

podporují rozvoj černých skládek a nedodržují pravidla odpadového hospodářství. Negativní dopad na 

celkové životní prostředí obce mají i zanedbané pozemky a budovy (např. objekt bývalého 

zemědělského družstva).   

 

Území obce je ohroženo záplavami, území obce může být ohroženo průlomovou vlnou vzniklou 

kumulací vody v důsledku nepředpokládané překážky. Zdrojem tohoto stavu je tok Loděnice. Pro tok 

Loděnici je vymezeno záplavové území, v záplavovém území se nenacházejí žádné stavby a nejsou 

zde ani navrženy rozvojové plochy. Na svažitých svazích vzniká rovněž riziko vodní eroze. Prioritou 

obce je v tomto smyslu regenerace vodních toků, budování rozlivových louček, mokřadů a dalších 

retenčních prvků v krajině.  

KLADY  Rekultivace dolu, revitalizace brownfields 

ZÁPORY  Místní topeniště 

                  Hluk 

                  Absence návaznosti místního ÚSES na lokální úrovni    

 

1.9 Vybavenost veřejnými službami 

Obec disponuje základní občanskou vybaveností pro vzdělávání, zdravotnictví, sociální služby, 

kulturu, sport, volnočasové aktivity i pro výkon veřejné správy. Základní občanská vybavenost je na 

dobré úrovni.  

V obci se nachází mateřská škola, základní škola s družinou a školní jídelnou.Mateřská škola je 

pavilonového typu a nachází se, stejně jako základní škola, v klidném prostředí na okraji obce 

Tuchlovice. Je obklopena rozsáhlou zahradou. V roce 2009 prošly budovy MŠ rekonstrukcí, pavilony 

byly zatepleny a dostaly novou barevnou fasádu. Pro stále velký zájem rodičů o předškolní vzdělávání 

svých dětí prošla budova MŠ na jaře 2010 další rekonstrukcí modrého pavilonu včetně kuchyně. V 

přízemí byla vybudována nová moderní třída, tím se kapacita školky zvýšila z 56 na 83 dětí. Do MŠ 

bylo pravidelně investováno, její prostory byly vybaveny novým, moderním, účelným nábytkem. 

Jednotlivé třídy jsou vhodně řešené, velké, prostorné, dobře vybavené pro práci s dětmi.Stále rostoucí 
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poptávka po předškolním vzdělávání a růst počtu dětí byla podnětem k další přestavbě školky. Vybrané 

prostory byly přebudovány v roce 2014 na novou třídu mateřské školy. MŠ Tuchlovice má 4 třídy s 

celkovou kapacitou 110 dětí. S ohledem na rostoucí počet obyvatel však kapacita školky již 

nepostačuje a obec pociťuje potřebu dalšího rozšiřování kapacity školky. Prioritním zájmem rozvoje 

obce je rozšíření kapacity MŠ. Další výzvou a potřebou je modernizace vytápění všech pavilonů i 

rozšíření školní jídelny v mateřské škole. 

Zahrada MŠ je využívána pro pohybové hry, námětové hry, kulturní programy, akce s rodiči. V říjnu 

2012 bylo slavnostně otevřeno nové dětské hřiště s prvky odpovídajícími novým trendům a 

pohybovým aktivitám dětí. Nedílnou součástí zahrady zůstal též prostor pro konání kulturních akcí. 

Další součástí areálu je malé dopravní hřiště vybudované zaměstnanci MŠ na přístupové komunikaci. 

Analýza současného stavu MŠ 

• zvýšením kapacity školy uspokojeno více žádostí o přijetí dětí do MŠ 

• rekonstrukce interiéru školy přispěla k lepší práci všech zaměstnanců 

• rodiče velmi kladně hodnotí výchovně vzdělávací práci školky 

• nadstandardní aktivity školky jsou kvalitní 

• školka se aktivně podílí na životě obce 

• vzájemná spolupráce pedagogů a rodičů 

• organizace společných aktivit s rodiči v dopoledních i odpoledních hodinách 

• organizace projektových dnů i týdnů 

•          zvyšující se počet obyvatel obce přispívá k rostoucímu zájmu a MŠ, která však nedisponuje 

           dostatečnou kapacitou  

Spolupráce mezi obcí a vedením MŠ je na velmi vysoké úrovni ve všech oblastech. Zřizovatel 

mateřskou školu dle svých možností neustále podporuje, podílí se na činnostech mateřské školy, je 

školce oporou, poradcem, zástupci obce navštěvují akce školy apod.Nezbytné investiční projekty do 

posílení kapacity a modernizace MŠ jsou uvedeny v návrhové části a v příloze č. 2. 

Moderně zařízená je i základní škola je pavilonového typu, dojíždějí do ní kromě tuchlovických a 

srbeckých žáků i žáci z Kačice a z dalších okolních obcí. Školu navštěvuje zhruba 296 dětí, z toho 153 

na prvním stupni. Každoročně narůstá počet žáků, což se projevuje v potřebě navýšení kapacit družiny, 

jídelny, rekonstrukcí a dovybavení učeben.Škola zajišťuje docházku ve všech devítizákladních třídách. 

Škola je vybavena šestijednopatrovými pavilóny, kulturním sálem, amfiteátrem, atletickou dráhou a 

hřištěm, tělocvičnou, školní jídelnou. Školní jídelna byla s ohledem na rostoucí počet žáků rozšířena v 

roce 2018 (dokončení projektu se očekává na přelomu října/listopadu 2018). 

S ohledem na současný růst požadavků na kapacitu mateřské školy, který se promítne v blízké době i 

do potřeb posílení kapacity vzdělávání na základní škole a s ohledem na předpokládaný růst počtu 

obyvatel a rostoucí požadavky na zabezpečení základního vzdělávání v obci je pro Tuchlovice 

důležitou prioritou budoucího rozvoje i rozšíření kapacity základní školy prostřednictvím výstavby 

nového pavilonu ZŠ. Tento záměr bude dosažen prostřednictvím výstavby nového pavilonu ZŠ 

(projekt je plánován na rok 2019).Pro snížení výdajů obce se jako významná priorita jeví i 

sníženíenergetické náročnosti bytového domu v areálu ZŠ.  
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V souladu se současnými potřebami krizového řízení a posilování bezpečnosti dětí, pedagogů, rodičů 

a dalších osob v mateřské i základní škole je důležité zajistit do budoucna bezpečný vstup předškoláků, 

žáků a dospělých do ZŠ a MŠ. 

U školy je kvalitní lehkoatletické a fotbalové hřiště s umělým povrchem (umělý povrch vnitřního 

fotbalového hřiště musí projít rekonstrukcí). U školní budovy je vybudován plavecký bazén, který je 

využíván obyvateli nejen z obce Tuchlovice, ale i z okolních obcí a měst (výuka plavání pro MŠ, ZŠ, 

soukromé aktivity). Bazén je využíván i pro výuku letušek a pilotů (Ruzyňské letiště). Využívají ho i 

místní spolky. U bazénu a škol jsou plánované investice uvedeny v příloze č.2. Na střeše bazénu byla 

instalována FVE pro snížení energetické náročnosti budovy. V příštích letech bude budova zateplena 

a dojde k výměně oken a dveří. 

V obci dále nalezneme zdravotnické zařízení, lékárnu a poštu (pošta je provozována v rámci projektu 

Pošta Partner). Základní zdravotnickou péči poskytuje obvodní, dětský i zubní lékař. Další občanskou 

vybavenost tvoří dům s pečovatelskou službou, obecní knihovna, letní kino. Kapacita DPS v tuto chvíli 

postačuje, stejně tak jako kapacita lékařské péče.V obci není pobočka žádné finanční instituce, ani není 

k dispozici peněžní automat (bankomat). 

Kapacita stávající občanské infrastruktury odpovídá současným potřebám obce a jejích obyvatel. 

Specializované služby a širší občanská vybavenost je k dispozici v okolních městech: Stochov, Nové 

Strašecí, Kladno a Praha. Obec spolupracuje s jednotkou dobrovolných hasičů ve Lhotě, vlastní sbor 

dobrovolných hasičů na území obce není.  

Na území obce se nachází dva hřbitovy. Obec neplánuje v této oblasti významnější investiční aktivity. 

 

KLADY  Vysoká nabídka základních služeb v obci 

                Vysoká kvalita MŠ i ZŠ, využívání ZŠ žáky z okolních obcí 

                 Pravidelné investice do MŠ i ZŠ 

                 Zapojení vzdělávacích zařízení do života v obci   

ZÁPORY Ohrožení kapacity vzdělávacích zařízení v důsledku nadměrného růstu nových  

                 obyvatel 

                 Ohrožení kvality ZŠ z hlediska nabídky pedagogických pracovníků na trhu práce 

                 Budoucí růst potřeb na zajištění sociálních služeb v obci 

 

1.10 Sportovní aktivity  

K prvnímu červenci 2018 vznikla obcím nová povinnost zpracovat koncepční dokument pro rozvoj 

sportu a sportovních činností. V tomto smyslu připravila obec Tuchlovice specifický Plán rozvoje 

sportu, který obsahuje podrobnou analýzu sportovních aktivit a infrastruktury obce i návrhovou část, 

která obsahuje priority a cíle rozvoje sportu v obci. Z tohoto důvodu je tato kapitola jen stručným 

shrnutím aktuálního stavu v oblasti sportu, podrobnější studie je uvedena ve zvláštním dokumentu. 

Sportovní zařízení jsou umístěná jak v místních částech Tuchlovice a Srby, tak je možné veřejností 

využít i sportovní plochy, které jsou součástí areálu základní školy (např. plavecký bazén).V centru 
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obce a v Srbech se nachází fotbalové hřiště. Podobně v obou městských částech nalezneme dětská 

hřiště. Tuchlovice a Srby jsou svou polohou přirozeným východiskem k řadě výletů do neporušené 

přírody i za pamětihodnostmi v okolí. Obcemi prochází turistické trasy, naučná stezka a několik 

cyklostezek. 

Do budoucna se plánuje výstavba víceúčelového sportovního hřiště.Budoucí využití pro rozvoj 

volnočasových a sportovních aktivit v obci nabízí i areál dolu, o jehož převedení do vlastnictví obec 

jedná s majitelem. V prostoru bývalého dolu Tuchlovice (zastavitelná plocha č. 25) je vymezena 

sportovně rekreační plocha nadmístního významu. Tato plocha navazuje na připravovanou rekultivaci 

důlního odvalu, podél plochy prochází navržená cyklostezka, která může být využívána obyvateli nejen 

Tuchlovic, ale i z okolních obcí. 

Přirozeným rekreačním prostorem obce je také Turyňský rybník, který lze do budoucna využít 

k vybraným volnočasovým aktivitám. V blízkosti Turyňského rybníka se nachází vybrané ubytovací a 

rekreační objekty (např. hotel Astra, Yacht klub Kladno a další).  

V obci působí sportovní oddíly fotbalu, volejbalu, tenisu, řada moderních zařízení slouží ženám v 

prostoru školní tělocvičny či bazénu. Zázemí obce umožňuje i aktivity pro výcvik psů, kynologové 

mohou využít kynologického cvičiště, kde mají k dispozici i klubovnu.Mezi aktivní sportovní oddíly 

působící na území obce patří oddíly AFK Tuchlovice, TJ Tuchlovice, Volejbalový klub Tuchlovice a 

tenisový klub TKTuchlovice.  

Volejbalový klub realizuje svoje aktivity v obci již od roku 1981. Základem členstva byli bývalí atleti 

a gymnasté. Vzniklé družstvo mužů se nejdříve zúčastňovalo turnajů neregistrovaných hráčů 

pořádaných v rámci okresu. Rok 1988 je pak začátkem systematické práce s mládeží, kdy vznikají 

družstva dorostenek a dorostenců, které hrají krajských přeborech a několik let dokonce i 1. 

ligu.Základy volejbalových dovedností získává v klubu pozdější stříbrná medailistka z mistrovství 

Evropy juniorek v plážovém volejbalu. V současné době má klub čtyři družstva dospělých v krajských 

soutěžích I. a II. třídy.  Pro provozování sportu má klub k dispozici dva venkovní antukové kurty a v 

zimním období potom tělocvičnu místní ZŠ.  

Dalším významným sportovním oddílem v obci je AFK Tuchlovice. Členskou základnu tvoří cca 120 

členů z toho 70-80 dětí a mládeže. Počet členů každoročně narůstá, což se projevuje v potřebě pořízení 

nového tréninkového vybavení a celkové investice do stávajících sportovních areálů.V budoucnu 

plánuje klub realizaci projektu výchovy dětí a mládeže v rámci statutu „fotbalové akademie“.V rámci 

klubu je stabilní trenérská základna, která se v budoucnu bude účastnit různých vzdělávacích programů 

v rámci trenérských licenci. 

KLADY    Existence veřejných prostor ke sportovníma volnočasovým aktivitám 

                  Existence sportovních oddílů s dlouhou tradicí a dobrým zázemím 

                  Přirozené přírodní prostředí umožňující rozvoj turistiky, cykloturistiky apod.  

 

ZÁPORY  Nabídka sportovních aktivit neodpovídá potřebám všech sociálních skupin v obci 

                  Rekreační prostor Turyňského rybníka není dostatečně využit 
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1.11Místní kultura a spolky v obci 

V centru obce se nachází původně gotický kostel sv. Havla se zbytky románského zdiva lodi, což 

vypovídá o původu kostela již z 12. století. V letech 2000-2002 proběhla rozsáhlá rekonstrukce kostela. 

V kostele se pořádala řada koncertů v rámci festivalu vážné a chrámové hudby „Varhanní podzim". 

Koncerty vážné hudby mají v Tuchlovicích velkou a mnohaletou tradici. Jejich počátky sahají až 40 

let zpět. Tuto tradici založil bývalý houslista, koncertní mistr Pražského symfonického orchestru FOK, 

Miroslav Laštovka. Novou formu koncertů přinesl a v práci svého otce pokračuje Miroslav Laštovka 

jun., člen orchestru ND Praha. Vzniká tak hudební festival, který představuje posluchačům přední 

pražské umělce a je i festivalem mezinárodním, protože zde vystupují hudebníci z Německa, Itálie a 

Japonska.Důležitým impulzem k této pravidelné koncertní činnosti byla rekonstrukce kostela sv.Havla, 

do které také byla zahrnuta celková rekonstrukce varhan. A tak v roce 2002 se tyto bezesporu krásné 

varhany začaly využívat ke koncertům a začala i éra pravidelných podzimních koncertů„Tuchlovický 

hudební podzim“. 

Na nejvyšším přírodním místě obce Tuchlovice (437 m n. m.) se nachází malá kaple zasvěcená sv. 

Floriánu. Kaple i s obrazem sv. Floriána byla roku 2002 restaurována. Na podzim roku 2018 proběhla 

další výrazná rekonstrukce vnějších i vnitřních omítek stavby včetně zcela nového obrazu a mříže. Z 

roku 1779 pochází státem chráněná socha sv. Jana Nepomuckého, která je umístěna před kostelem sv. 

Havla. V roce 1924 byl v místním parku u Karlovarské silnice odhalen pomník padlých v první světové 

válce. Pomník je dílem akademického sochaře Emanuela Kodeta. Na sklonku roku 2000 byl v Srbech 

slavnostně odhalen a vysvěcen kříž na návsi žehnající Srbům.  

Obec má významné kulturní akce a události. Svou tradici má mnohaletý Středočeský folklorní festival 

„Tuchlovická pouť“ pořádaný v areálu letního kina. Tato ojedinělá kulturní akce v regionu si už našla 

své místo v srdcíchmnoha pravidelných návštěvníků. Festival je zařazen mezinejvýznamnější folklorní 

festivaly v rámci celé republiky. Tentofestival v Tuchlovicích si klade za cíl představovat divákům 

folklórprávě ze středočeského regionu. Proto tvoří většinu účinkujících soubory ze StředníchČech a z 

Prahy.Návštěvnost během tří dnů konání akce (v měsíci květnu) se odhaduje cca na 2500 lidí 

celkem.Řada návštěvníků pochází z okolních obcí a měst. Spolu s touto událostí se v obci každoročně 

slaví Svatofloriánská pouť. 

Významnou kulturní institucí v obci je obecní knihovna. Obecní knihovna spolupracuje s knihovnou 

Kladno v oblasti výpůjček. Obecní knihovna slouží také jako kulturní a společenské centrum obce.  

V obci se nachází letní kino, které promítá během letních prázdnin jedno představení týdně. Jednou 

z budoucích priorit rozvoje obce je intenzivnější využití prostor tohoto kina. V prostorách letního kina 

se v roce 2018 pořádaly první „Tuchlovické pivní slavnosti“, které přilákaly přes 1200 návštěvníků. 

Ke společenskému životu v obci přispívají i různé typy kulturních akcí, které jsou pořádané v hospůdce 

na hřišti (např. živá hudba) a cvičení pro ženy a děti ZUMBA jr. and kids v prvním patře Domu služeb 

nad restaurací Ježkova bašta. 

Kulturní a společenský život v obci je ovlivňován činností spolků a zájmových sdružení. Jedním 

z těchto spolkůjsou Jestřábi. Tento dětský oddíl působí v Tuchlovicích a na Stochově a pořádá aktivity 
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založené na filozofii a na myšlenkách woodcraftu, který klade důraz na poznávání přírody,dokonalé 

soužití s přírodou bez jakýchkoliv prostředků dnešní civilizace, sebepoznánía sebezdokonalování. 

Mezi další spolky patří Klub důchodců. V obci dříve působilo i mateřské centrum Tuchlováček, které 

bohužel již v současnosti nevyvíjí žádné aktivity. Znovuobnovení činnosti a rozvoj dalších aktivit 

zaměřených na děti a mládež by přispělo ke zvýšení kvality života v obci.  

 

Obecně lze konstatovat, že obec nyní nabízí dostatek kulturních aktivity a příležitostí.Rozvoj dalších 

společenských a kulturních událostí zůstává důležitou prioritou rozvoje obce. Vedle intenzivnějšího 

využití letního kina je možné k realizaci vybraných setkání využít i jiné prostory v obci (odval Dolu 

Tuchlovice, obecní úřad, knihovna, zázemí školy). Potenciálem rozvoje obce je pořádání tanečních 

večerů, besed a dalších společenských aktivit. 

KLADY  Folklórní festival, folklorní festival Tuchlovická pouť 

                Tuchlovický hudební podzim 

                Existence letního kina 

                Spolky zaměřené na práci s dětmi a mládeží  

 

ZÁPORY  Neexistence významných kulturních památek nadmístního významu 

                  Nezapojení všech skupin obyvatel do života obce   

 

 

1.12 Místní správa 

Obec Tuchlovice je územní samosprávnou jednotkou, má samostatnou působnost. Obec Tuchlovice 

spadá z hlediska výkonu státní správy pod ORP Kladno (obec s rozšířenou působností) a město 

Stochov (obec s pověřeným obecním úřadem pro matriku a stavební úřad).  

Zastupitelstvo má 15 členů zvolených v řádných komunálních volbách na podzim 2014. V obci působí 

pětičlenná obecní rada. V obci působí dva výbory a několik komisí: finanční a kontrolní výbor, kulturní 

a sociální komise, sportovní komise, komise pro pořádek a bezpečnost. 

Obec Tuchlovice je zřizovatelem:  

 Základní školy, se sídlem Školní čp. 277, Tuchlovice 

 Mateřské školy se sídlem Školní čp. 578, Tuchlovice 

 Knihovny, se sídlem Náměstí čp. 39, Tuchlovice a Srby čp. 160, Tuchlovice 

 Domu s pečovatelskou službou se sídlem Karlovarská 408, Tuchlovice 

Obec je členem místní akční skupiny Svatováclavsko, z.s. (dalšími partnerskými obcemi jsou Kačice, 

Lány,Kamenné Žehrovice a město Stochov). V současné době se obec podílí na spolupráci na 

projektech v rámci Programu rozvoje venkova. 

 

Na obecním úřadu je možné využít služby Czechpoint. Občané obce mají možnost odebírat novinky a 

informace o dění v obci prostřednictvím SMS infokanálu a elektronického informačního 
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zpravodaje.Občané se mohou rovněž registrovat na internetových stránkách obce a získávat nové 

informace o dění v obci prostřednictvím emailu. Na internetových stránkách obce funguje diskusí 

fórum, kde se mohou občané vyjádřit k problémům a prioritám rozvoje obce. 

 

Kromě internetu komunikuje obec s veřejností prostřednictvím Tuchlovických novin, které dostávají 

občané zcela zdarma. Charakter novin je převážně informační, a to většinou o osmi stranách A4 

potištěných z obou stran. První rubrika je věnována informacím z úřadu např. svoz komunálního a 

separovaného odpadu, vítání občánků, očkování psů a další sdělení obecního úřadu. Další rubrikou je 

kultura, kde jsou pozvánky na různé akce pořádané školou nebo školkou a také zábavné programy, 

které se již konaly. Je zde psáno o úspěchu a průběhu konané akce. Zadní strana je věnována sportu, 

kde jsou umístěny články například volejbalového či fotbalového klubu. 

 

Obec má zhotovené nové webové stránky, které splňují současná kritéria uživatelů, stránky obsahují 

nezbytné povinně zveřejňované údaje. Prioritou obce do budoucna je zjednodušení těchto stránek tak, 

aby byly přehlednější a občané i další subjekty se v nich dobře orientovali.  

Na obecním úřadu nejsou uplatňovány v současnosti žádné metody řízení kvality (ISO, CAF, EFQM, 

Místní agenda 21, komunitní plánování apod.). V současnosti neprobíhají v obci pravidelná setkávání 

s občany a zástupci místních firem. Pravidelnou platformou pro diskusi je účast na zasedání 

zastupitelstva, popř. vybrané kulturní a společenské akce v obci. Občané měli možnost zapojením se 

do diskuse o rozvoji obce prostřednictvím ankety, která byla realizovaná v souvislosti s přípravou 

nového programu rozvoje obce. 

Majetek obce se skládá z občanské vybavenosti, jako jsou budovy základní a mateřské školy, budova 

pošty, domu s pečovatelskou službou, budova zdravotního střediska, budova OÚ, budova bazénu, letní 

kino, klubovny, kabiny, kolny, sportoviště a další zázemí pro činnost zájmových a sportovních 

sdružení, místní komunikace a chodníky, veřejné osvětlení a další menší stavby (oplocení, zídky, 

mostky, čekárny) apod. Dále se jedná o kanalizační síť, studny, či rybník.  

 

Tabulka 8 Soupis majetku obce (Kč) 

 Pořiz. Cena Oprávky Zůstat. cena 

Bytové domy a bytové jednotky 8 970 706 2 043 501 6 927 205 

Nebytové domy 123 329 636 2 3491 447 99 838 189 

Komunikace a veřejné osvětlení 130 939 551 11 441 776 119 497 775 

Jiné inženýrské sítě 7 234 704 1 536 467 5 698 237 

Ostatní stavby 18 584 081 4 953 266 13 630 815 

Pracovní stroje 2 052 479 1 141 697 910 782 

Drobný dlouh. nehmotný 

majetek 141 096 141 096 0 

Ostatní dlouh. nehmotný 

majetek 669 510 39 060 630 450 
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Drobný dlouh. hmotný majetek 1 327 968 1 327 968 0 

Zdroj: Data obecního úřadu 

Celková pořizovací cena majetku obce je necelých tři sta milionů korun a zůstatková cena v současnosti 

dosahuje lehce pod dvě stě padesát milionů. Do kategorie bytových domů spadá kromě klasických 

obytných domů také dům s pečovatelskou službou a dům služeb. Veškerý majetek zařazený do této 

oblasti byl pořízen před rokem 1990 a z pohledu inventarizace tvoří jeho zůstatková hodnota asi 77 % 

z původní pořizovací ceny majetku.  

Budovu obecního úřadu, pošty, zdravotního střediska, ale také mateřské a základní školy či letní kino, 

krytý bazén a další objekty lze dohledat v kategorii nebytových domů. Celkově do tohoto zařazení 

spadá 18 objektů s  pořizovací hodnotou přes sto dvacet milionů korun. Kategorie komunikace a 

veřejné osvětlení s celkovou pořizovací cenou přes sto třicet milionů korun představuje nejvyšší 

pořizovací hodnotu majetku. V této oblasti je zahrnuto devadesát pět položek, např. jednotlivé 

chodníky, lávky, mosty, sloupy a stožáry veřejného osvětlení, ulice, silnice a další infrastruktura 

nacházející se v dané obci. Mezi nejnovější stavby realizované v roce 2014 patří cyklostezka, lávka 

pro pěší, chodník a nasvětlený přechod. Inženýrské sítě v obci tvoří kanalizace, vodovod a veřejný 

rozhlas. Poslední modernizace inženýrských sítí proběhla v roce 2011, kdy byla ve třech ulicích 

zavedena dešťová kanalizace. Do oblasti ostatní stavby náleží dětské či fotbalové hřiště, hřiště mateřské 

a základní školy, veřejné studny, hřbitovy, rybník či budovy čekáren. Nejnověji byla zbudována v roce 

2011 vrtaná studna, vodárna a fotbalové hřiště. Hodnota veškerého majetku přesahuje osmnáct milionů 

korun. Kategorie pracovních strojů zahrnuje sedmnáct položek včetně multikár, osobního automobilu, 

sněhové frézy, psacího a kopírovacích stroje a dalších zařízení. Většina tohoto majetku byla pořízena 

po roce 2000 a z pohledu inventarizace tvoří jeho zůstatková hodnota okolo 44 % z původní pořizovací 

ceny. Multikáry byly pořízeny v roce 2015-2016. 

Hodnotově nejnižší jsou poslední tři položky tabulky č. 1, kam spadá drobný dlouhodobý hmotný 

majetek a dlouhodobý nehmotný majetek. Do drobného dlouhodobého nehmotného majetku náleží 

např. účetní program a software a do ostatního dlouhodobého nehmotného majetku lze zařadit pouze 

územní plán obce. Dlouhodobý drobný nehmotný majetek čítá celkem sto čtyřicet položek s relativně 

s nízkou pořizovací cenou a různorodým zaměřením sloužící především pro zajištění provozu obecního 

úřadu a dalších zařízení. 

Rozpočet obce dosahoval v předešlých letech výrazných přebytků hospodaření. Z přiložené tabulky je 

patrné, že rozpočtové příjmy vykazovaly určité odlišnosti, což bylo ovlivněno zejména získanými 

dotacemi, které obec získala na různé investiční projekty (viz níže). U rozpočtových výdajů lze 

pozorovat také kolísavý charakter, který způsobují především odlišné investiční plány realizované 

v jednotlivých letech.  

 

Tabulka 9 Rozpočet obce Tuchlovice (Kč) 

Období  Příjmy  Výdaje  přebytek 

2014 48 365 084  48 352 829 12 255 

2015 37 601 570 29 538 310 8  063 260 
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2016 34 573 053 21 357 175 13 215 878 

2017 39 776 993 29 297 580 10 479 413 

2018*) 30 884 642 23 262 205 7 622 437 

*)závěrka do 31.8.2018 

Zdroj: Data obecního úřadu 

 

Z pohledu příjmové stránky je patrný trvalý růst daňových příjmů, což je způsobeno zvyšujícím se 

počtem nových občanů v obci, změnou RUD i růstem počtu nemovitostí (daň z nemovitosti). Svého 

potenciálního růstu ovšem obec nedosahuje, neboť trvalý pobyt v obci nemají všichni nově přistěhovalí 

obyvatelé.  

Obec rovněž získává finanční zdroje z nedaňových příjmů, dotací a z prostředků spadajících do 

kapitálové oblasti. Objem získaných dotací se v jednotlivých letech značně liší a výrazně ovlivňuje 

výši celkových rozpočtových příjmů v daném období. Nedaňové příjmy pak vykazují vyrovnaných 

charakter s výjimkou roku 2015, kdy obec realizovala prodej materiálu z vlečky pražců, kolejí atd. 

(výnos přes 4 mil. Kč.). 

 

Tabulka 10 Rozpočtové příjmy obce Tuchlovice (Kč) 

 Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace Příjmy celkem 

2014 25 141 748 1 864 654 546 850 20 811 832 48 365 084 

2015 26 713 365 7 935 828 543 280 2 409 097 37 601 570 

2016 29 615 839 2 500 102 61 907 2 395 205 34 573 053 

2017 32 807 500 2 295 510 524 512 4 149 471 39 776 993 

Zdroj: Data obecního úřadu 

Zvyšování výnosů z daní a získávání finančních prostředků z dotací a kapitálové oblasti umožnilo 

vytvořit dostatečné finanční zdroje na realizaci investičních plánů v jednotlivých letech spojených 

především s výstavbou a obnovou místních komunikací.  

Výdajová stránka obecního rozpočtu zaznamenala v souhrnu v posledních letech konstantní pokles. 

Běžné výdaje jsou více méně stabilní a jsou ovlivněny potřebami zabezpečení základní správy a údržby 

obce. Vysoké kapitálové výdaje jsou patrné zejména v roce 2014, kdy obec získala několikdotací na 

rozvoj - např. dotace na cyklostezku Lány- Tuchlovice-Srby "za prací na kole" (podpořeno 

prostřednictvím regionálního operačního programu Střední Čechy),dále dotace na zateplení několika 

budov v obci (obecní úřad, knihovna Tuchlovice, knihovna Srby, zdravotní středisko, DPS, skautská 

klubovna - dotace byly podpořeny z operačního programu životní prostředí MŽP ČR a z Fondu 

soudržnosti), dotace na chodník a přechod v Srbech (investice podpořena ze státního fondu rozvoje 

dopravní infrastruktury).Obec dlouhodobě směřuje finanční prostředky do majetku obce, do oblasti 

místní infrastruktury, zejména místních komunikací, vzdělávání, sportu apod. 

 



31 
 

Tabulka 11 Rozpočtové výdaje obce Tuchlovice (Kč) 

 Běžné Kapitálové Celkem 

2014 17 452 282 30 900 547 48 352 829 

2015 18 801 775 10 736 535 29 538 310 

2016 17 696 812 3 660 363 21 357 175 

2017 22 958 698 6 338 882 29 297 580 

2018*) 14 797 750 8 464 455 23 262 205 

*)závěrka do 31.8.2018 

 

Zdroj: Data obecního úřadu 

 

Obec má zpracovaný rozpočtový výhled do roku 2020. Rozpočtový výhled počítá s mírným růstem 

běžných příjmů i výdajů s ohledem na priority obce v realizaci investic. Výše výdajů se může lišit v 

souvislosti s vypisováním a přidělováním dotačních titulů a podpory v následujících letech.   

 

Tabulka 12 Rozpočtový výhled obce na roky 2018-2020 

(v tis. Kč) 

 Daňové 

příjmy 

Nedaňové 

příjmy 

Kapitálové 

příjmy 

Přijaté 

transfery 

Běžné 

výdaje 

Kapitálové 

výdaje 

Financo

vání  

2017 29 808 2 540,30 250 3 114,80 24 003,10 11 710  

2018 38 161,60 2979,20 1500 572,50 32 735,30 40 478 3000 

2019 39 200 7 500 500 3 000 33 000 17 200  

2020 39 500 7 500 500 3 500 33 500 17 500  

Zdroj: Data obecního úřadu 

Obec má pro své správní území zpracovaný, projednaný a schválený Územní plán obce byl v květnu 

roku 2018 revidován a byla vydána změna č.1 územního plánu formou opatření obecné povahy 

(veřejná vyhláška). Územní plán obce se stal koncepčním materiálem dlouhodobého charakteru, který 

vytvořil předpoklady a podmínky pro rozvoj obce, ochranu kulturních a přírodních hodnot území, 

navrhl organizaci a funkční využití území, stanovil nové hranice zastavitelného území, vymezil 

stabilizované a rozvojové plochy pro novou zástavbu a vymezil plochy pro veřejně prospěšné 

stavby.Územní plán počítá s intenzivní výstavbou v obci, tato orientace na přilákání nových obyvatel 

do obce přinese nové výzvy a potřeby rozvoje obce, které bude nutné do budoucna strategicky řešit 

tak, aby zůstala zachována kvalita krajinného i urbánního rázu obce. 

Obec má rovněž zpracovaný krizový plán, který je k dispozici na webových stránkách obce (hlášení 

mimořádné události, evakuace osob, Povodňový plán apod.). 

 

KLADY      Stabilizovaná politická situace 

                    Distribuce místních novin, sms a emailová komunikace 

                    Existence hlavních rozvojových dokumentů (územní plán, krizový plán) 

                    Partnerské vztahy s okolními obcemi 
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ZÁPORY   Malá míra zájmu obyvatel o zapojení se do diskusí  

 
 

1.13 Vyhodnocení ankety obyvatel 

V průběhu zpracování programu rozvoje obce měli občané možnost vyjádřit se k některým otázkám 

rozvoje obce nejen prostřednictvím osobních setkání se zastupiteli obce, ale i prostřednictvím ankety, 

která byla zaměřena na zjištění postojů obyvatel k budoucím prioritám rozvoje obce a k některým 

současným problémům života v obci. Anketní lístky byly distribuovány v průběhu měsíce září 2015 

prostřednictvím místních novin. Anketního šetření se účastnilo 65 občanů obce, tj. necelá 3% trvale 

žijících obyvatel obce. Podrobné výstupy anketního šetření jsou uvedeny v příloze 3 Programu rozvoje 

obce, v analytické části představujeme hlavní postřehy a poznatky získané z anketního šetření. Při 

zpracovávání SWOT analýzy obce a návrhové části byly hlavní poznatky anketního šetření 

respektovány v souladu s hlavními zjištěními analýzy potenciálu obce.  

Při zpracování aktualizace č. 1 Programu rozvoje obce byly požadavky obyvatel revidovány s již 

realizovanými aktivitami a projekty obce. Požadavky a priority občanů, které byly realizovány byly v 

textu aktualizace PRO vypuštěny. Změny představuje následující tabulka: 

 

Tabulka 13 revize požadovaných a realizovaných projektů 

(změnový list) 

 

Požadavek občanů vyplývající z 

ankety (2015) 

Strana textu, kde byl 

text v původním znění 

Stav realizace (2018) 

rekonstrukce místních chodníků 32 Částečně realizováno, chodníky 

jsou průběžně rekonstruovány 

revize územního plánu a 

intenzity dalšího rozvoje obce 

32 Splněno - květen 2018 

existence nekuřácké restaurace 33 Restaurace Ježkova Bašta 

zvýšení kapacity kontejnerů na 

recyklovaný odpad 

33 Splněno průběžně 2016-2018 

posílení možností pro setkávání, 

rozvoj komunikačních a 

komunitních prostor, využití 

letního kina, 

33 Splněno, letní kino v provozu, 

růst kulturních a společenských 

aktivit  

parkování na náměstí 33 Splněno 

propojení cyklostezkou nebo 

chodníkem Tuchlovice se 

Slovankou 

33 Splněno 

osazení zón přednost zprava, 30 

km pozor děti – lokalita mezi 

školou 

33 realizováno 

poskytovat více informací o 

připravovaných akcích na 

internetových stránkách OÚ 

 

35 Splněno 
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zvyšovat počet plakátů a 

písemných informací (přednost 

před internetem) 

 

34 Splněno 

vývěsní tabule ve středu obce 

 

34 Splněno 

zlepšit otevřenost obce 

v poskytování informací o 

činnosti a vedení obecního 

34 Splněno 

usnesení zastupitelstva a termíny 

veřejných zasedání 

 

34 Splněno 

zasílání SMS  

 

34 Splněno 

 

Mezi hlavní nedostatky života v obci a zároveň priority pro budoucí rozvoj obce označili obyvatelé 

obce následující oblasti: 

 Potřeba řešit urbanistické a architektonické prostředí v obci: zejména řešení náměstí a 

přilehlých ploch a ulic, chybějící nebo poškozené označení ulic v celé starší zástavbě obce 

 V oblasti vzdělávání: prodloužení provozní doby MŠ, zvýšení kvality stravování jídelny ZŠ, 

zavedení výuky AJ od první třídy, rozšíření kroužků pro děti – kvalita MŠ a základní školy byla 

hodnocena velmi kladně 

 Posílení občanské infrastruktury v lokalitě SRBY (občanská infrastruktura, obchody se 

základními potravinami, zvýšení informovanosti o dění v obci, lepší dopravní spojení pro děti 

dojíždějící ze Srb do ZŠ Tuchlovice, lepší dopravní spojení do Kladna i Prahy,místo pro 

sportovní vyžití, zájmové kroužky atd.) 

 Další rozvoj infrastruktury a služeb v obci: bankomat, obavy z růstu potřeb na další investice 

do občanské a technické infrastruktury v případu dalšího zvyšování počtu obyvatel v obci 

 Životní prostředí: spalování nevhodných materiálů v kamnech, dešťová kanalizace, pořádek 

v obci (zejména ve spojení se psími miláčky), ochrana stávající krajiny a vzhledu obce (obavy 

před nekontrolovatelným rozpínáním a růstem obce na úkor krajiny a přírody), sběrný kontejner 

o víkendu, vzhled veřejných i soukromých pozemků 

 Posílení možností sportovního, společenského a kulturního vyžití, obnovení tradic obce  

 Doprava a dopravní infrastruktura: odklonění dopravy ze středu náměstí, parkování kamionů, 

dodržování pravidel silničního provozu, vlaková zastávka v Srbech, posílení dopravního 

spojení do Kladna, změna dopravního značení uvnitř obce. 

 Bezpečnost: krádeže na hřbitově, požívání návykových látek,bezpečnost dětí, vandalismus, 

zájem o zřízení obecního strážníka, alkoholismus, rostoucí kriminalita, obavy z nových 

„problémových“ sociálních skupin v obci, sociální a sousedské vztahy, konflikty mezi občany. 

Postoje občanů k budoucímu rozvoji obce dokumentuje níže uvedený graf. 

 

Obrázek č.7: Preference občanů z hlediska rozvoje obce 
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Zdroj: Data obecního úřadu, výsledky šetření 

Součástí ankety byly otázky týkající se informovanosti občanů ohledně práce obecního úřadu a 

kulturních a společenských aktivit v obci. Na základě odpovědí občanů a obyvatel obce je žádoucí 

věnovat v budoucnu více pozornosti následujícím tématům:  

 Kalendář akcí na celý rok 

 Informace do poštovní schránky 

 Shrnutí informací ze zastupitelstva 

Z ankety vyplývá, že většina respondentů preferuje rozvoj kvalitního životního prostředí a prostředí 

příjemného pro život. Významná pozornost a zájem ze strany obyvatel se obrací do oblasti kultury a 

společenského života v obci. Odpovědi respondentů zachycuje níže uvedený graf.  

 

 

 

   

Obrázek č.8: Představy občanů o budoucím charakteru obce 

0
5

10
15
20
25
30
35

Které oblasti by se měly podle Vašeho názoru přednostně rozvíjet, 

aby se Tuchlovice stala takovou obcí, jakou ji chcete mít



35 
 

 

Zdroj: Data obecního úřadu, výsledky šetření 

Na základě hodnocení názorů a postojů obyvatel k budoucímu rozvoji obce lze definovat pět hlavních 

oblastí, které by mělo vedení obce reflektovat v definování priorit budoucího vývoje obce: 

1. Řešení urbanistického vzhledu obce s důrazem na kvalitu veřejného prostoru, zeleně i hodnot 

obce i krajiny, revize růstových potřeb obce a stávajícího územního plánu 

2. Řešení sociálních vztahů v obci s důrazem na vztahy mezi obyvateli, obavy z růstu sociálních 

konfliktů stávajících i nově příchozích obyvatel v obci, zvyšování kriminality, vandalismu, 

drogové a alkoholové závislosti a dalších sociálních tlaků, které jsou ovlivněny vnějším i 

vnitřním prostředím obce  

3. Posílení integrace části Srby do života obce: zvýšení kvality spojení, služeb i informovanosti o 

dění v obci 

4. Posilování kulturního a společenského života v obci, zvýšení počtu kroužků a volnočasových 

aktivit pro různé sociální skupiny. 

5. Zavádění nových prvků do správy a řízení obce: posilování komunikace a zapojování obyvatel 

do života v obci (i prostřednictvím neformálních setkávání), rozvíjení partnerství s okolními 

obcemi apod.  
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2. CELKOVÁ SWOT ANALÝZA OBCE TUCHLOVICE 

Zhodnocení silných a slabých stránek rozvoje obce, včetně představení příležitostí a případných hrozeb 

pro budoucí rozvoj obce bylo realizováno na základě údajů a dat představených v analytické části 

programu. V hodnocení silných a slabých stránek byly zohledněny i výsledky ankety, která byla 

v kontextu přípravy programu realizována v průběhu září 2015.    

SILNÉ STRÁNKY OBCE 

 Výhodná poloha obce v blízkosti velkých rozvojových městských center i turisticky 

atraktivních lokalit 

 Dobrá dopravní dostupnost do spádových měst 

 Významné zastoupení služeb v obci, atraktivita služeb i pro obyvatele mimo území obce 

 Vysoká kvalita předškolního a základního vzdělávání v obci 

 Existence atraktivní sportovní infrastruktury   

 Rozvinutá síť místních podniků a živnostníků 

 Kulturní tradice, Tuchlovická pouť, koncerty 

 Aktivní spolky i organizace pro sportovnía zájmové aktivity  

 Existence letního kina 

 Stabilizovaný počet obyvatel 

 Vybudovaná technická a občanská infrastruktura 

 Vyvážený rozpočet obce  

 Podmínky pro rozvoj rekreace 

 Existence domu s pečovatelskou službou, základní lékařská péče pro obyvatele obce 

 Neexistence sociálně vyloučených částí obce 

 Historicky stabilizovaný vývoj obce 

 Malá míra suburbanizace 

 

SLABÉ STRÁNKY OBCE 

 Významné zatížení obce silnicí II. třídy 

 Průjezd silnice R6 centrem obce 

 Důsledky důlní činnosti  

 Znečištění ovzduší v důsledku lokálních topenišť 

 Hluk z pozemní dopravy 

 Prostorové odloučení části Srby a Slovanka 

 Nižší rozvoj služeb v části Srby 

 Chybějící obslužnost železniční dopravou  

 Existence relativně malého množství kulturních historických památek  

 

PŘÍLEŽITOSTI ROZVOJE OBCE 

 Využití rekreačního potenciálu v blízkosti obce (Záplavy, Lány, Křivoklátsko) 

 Ochrana stávajících urbanistických hodnot v obci 
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 Rekonstrukce náměstí, silnic a vybraných místních částí s vazbou na posílení kvality prostředí 

obce 

 Posílení bezpečnostních prvků 

 Rozvoj podnikatelských aktivit v centru obce, posílení pracovních příležitostí v obci 

 Rekultivace odvalu Tuchlovice a využití území pro volnočasové aktivity 

 Rozvoj veřejné zeleně 

 Rozvoj služeb knihovny 

 Veřejný internet 

 Rozvoj spolkové činnosti, zájmových kroužků a sportovních příležitostí 

 Rozvoj kultury a kulturních projektů 

 Rozvoj rezidenčního bydlení respektujícího stávající charakter a potenciál obce 

 Využití existujícího školského potenciálu pro nabídku dalšího vzdělávání a vzdělávacích aktivit  

 Rozvoj a podpora neziskových organizací 

 Realizace společných projektů na bázi partnerství s okolními obcemi a městy (zejména MAS 

Svatováslavsko) 

 Zkvalitnění dopravního spojení v části Srby 

 Zvyšování kvality životního prostředí  

 Zvyšování podílu ekologického vytápění 

 Zdokonalení likvidace odpadů (třídění, kompostování) 

 Protierozní opatření 

 Využívání participačních přístupů k tvorbě rozvojových programů a dokumentů v obci 

(komunitní plánování, místní Agenda 21 apod.) 

HROZBY ROZVOJE OBCE 

 Nekontrolovatelný rozvoj nových rezidenčních čtvrtí a expanzivní výstavba nových domů a 

bytů s negativními dopady na kapacitu obce i na krajinu  

 Zábory zemědělské půdy 

 Pokles zájmu podnikatelů a živnostníků o podnikatelské aktivity v obci 

 Vývoj veřejných rozpočtů a daňové výnosy  

 Růst sociálních problémů a konfliktů v obci i ve společnosti 

 Černé skládky  

 Růst sociálně patologických jevů jako je drogová závislost, alkoholismus, apod.  

 Potenciální růst nezaměstnanosti v případě hospodářského útlumu 

 Stárnutí obyvatel a zvyšování počtu seniorů v obci 

 Záplavy a vodní eroze (Loděnice) 
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3. PROGRAMOVÁ (NÁVRHOVÁ) ČÁST 

 

Návrhová část strategického dokumentu představuje hlavní strategické potřeby a priority rozvoje obce. 

Definování těchto priorit vychází z analýzy profilu obce, z jejích základních urbanistických, 

ekonomických i sociálních hodnot i ze souhrnné SWOT analýzy obce. Záměrem návrhové části 

dokumentu je vydefinovat základní oblasti a opatření, jejichž realizace přispěje k dlouhodobému a 

vyváženému rozvoji obce. Zároveň je nezbytné definovat problémové okruhy rozvoje obce a definovat 

možnosti jejich řešení.  

 

Hlavní navrhované projekty a investice obce jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 

Vize obce: 

Racionálně se rozvíjející obec představující příjemné místo pro život místních 

obyvatel a vytvářející příznivé prostředí pro rozvoj volnočasových i 

podnikatelských aktivit. 

 

Globální cíl: 

Zajištění vyváženého rozvoje obce, spočívajícího v zajištění dostupnosti kvalitních veřejných 

služeb a v podpoře ekonomických aktivit na svém území  

Na základě zhodnocení základních charakteristik obce a problémových rozvojových okruhů byly 

definovány následující strategické cíle, které vycházejí z globálního cíle a zastřešují opatření a aktivit 

dalšího rozvoje obce: 

 Strategický cíl 1: Zlepšení kvality veřejného prostoru a péče o životní prostředí (péče o veřejná 

prostranství, životní prostředí). 

 Strategický cíl 2: Zajištění kvalitní obslužnosti a dostupnosti (dopravní infrastruktura - místní 

komunikace a chodníky, kvalita 606/II, parkování, zvýšení dopravní bezpečnosti a rozvoj 

infrastruktury pro nemotorovou dopravu, rozvoj cyklodopravy) 

 Strategický cíl 3: Rozvoj komunitního života a sociální rozvoj (rozvoj vzdělávání, zvyšování 

kvality škol, volnočasové a sportovní aktivity, sociální sféra, kulturní život v obci, prevence 

sociálně patologických jevů). 

 Strategický cíl 4: Vytvoření příznivého prostředí pro podporu podnikatelských aktivit(MSP, 

průmyslová zóna, rozvoj finančních služeb – pošta, bankomat) 

 

Horizontální cíl: Efektivní komunikace a správa obce 

 

 

 



39 
 

 

Obrázek č. 9 Struktura programové části 

Strategický cíl 1:  

Zlepšení kvality 

veřejného 

prostoru a péče 

o životní 

prostředí 

 

Strategický cíl 2:  

Zajištění kvalitní 

obslužnosti a 

dostupnosti 

 

Strategický cíl 3:  

Rozvoj 

komunitního 

života a sociální 

rozvoj 

 

Strategický cíl 4: 

Vytvoření 

příznivého 

prostředí pro 

podporu 

podnikatelských 

aktivit 

 

Programová 

opatření: Kvalita 

veřejného 

prostoru 

 

Programová 

opatření: 

Rekonstrukce a 

obnova místních 

komunikací, 

kvalitní napojení 

na komunikace 

vyššího řádu 

 

Programová 

opatření: Rozvoj 

života komunity 

 

Programová 

opatření: 

Zlepšování kvality 

podnikatelského 

prostředí 

 

Programová 

opatření: Ochrana 

životního 

prostředí 

 

 

Programová 

opatření: Řešení 

motorové dopravy 

na území obce a 

podpora 

cyklodopravy 

 

Programová 

opatření: Rozvoj 

vzdělávacích a 

sociálních funkcí 

obce 

 

 

 

Horizontální cíl: Efektivní komunikace a správa obce   

 

Programová opatření: Efektivní poskytování služeb veřejnosti 

 

Programová opatření: Nastavení účinné komunikace a spolupráce  

 

 

Strategický cíl 1:  Zlepšení kvality veřejného prostoru a péče o životní prostředí 

Výsledky analýzy: 

- potřeba vytvoření kompaktního urbanistického rázu obce,  

- zabránění nekontrolovatelné územní expanzi obce, výstavba nových bytových jednotek ve vazbě 

na urbanistický charakter obce,  

- potřeba zlepšení kvality veřejných prostranství, 

- péče o veřejný prostor, jeho pravidelný úklid, péče o zeleň v intravilánu obce, 

- zabránění znehodnocování veřejného prostoru a vandalismu, 

- péče o vzezření veřejných budov, 

- realizace opatření směřujících k větší energetické účinnosti – zateplení veřejných budov 
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- snížení hluku v okolí páteřní komunikace, 

- existence přírodní rezervace Záplavy o poblíž Turyňského rybníku - dnes antropogenní jezero 

představující největší vodní plochu kladenského okresu, významné ptačí hnízdiště, 

- pozitivní vztah obyvatel k přírodním památkám, jejich přirozené využívání komunitou v mezích 

nezbytné ochrany přírodního dědictví 

- omezení znečišťování životního prostředí - lokálními zdroji domácností.   

Programová opatření: Kvalita veřejného prostoru 

Kvalita veřejného prostoru je v současnosti jednou z priorit posilování atraktivity místa i posilování 

životního standardu obyvatel. Charakter veřejného prostoru vychází z místních tradic a historie, měl 

by však odpovídat i současným sociálním, ekonomickým a kulturním potřebám obyvatel tak, aby jim 

napomáhal lépe se identifikovat s místem bydliště a realizace ekonomických i volnočasových aktivit. 

Posilování kvality veřejného prostoru ve smyslu příjemného a atraktivního místa pro život obyvatel je 

jedním z priorit rozvoje obce.   

Plánované aktivity:    

• uplatnění strategického přístupu k řešení urbanistického rázu obce, 

• uplatnění urbanistického případně i architektonického konceptu při řešení centrální části 

obce, 

• realizace studie centrální části obce Tuchlovice (park a  náměstí), změna využitelnosti 

tuchlovického parku se zaměřením pro širší veřejnost 

• podpora posilování bezpečnosti v parku a v obci 

• zvyšování kvality veřejného prostoru, veřejných prostranství, 

• doplnění veřejného prostoru novými architektonickými či uměleckými prvky, 

• zajištění kvalitní péče o veřejný prostor, jeho pravidelný úklid, péče o zeleň v intravilánu 

obce, 

• zajištění pravidelné péčeo veřejnou zeleň, 

• rekonstrukce stávajícího a budování nového veřejného osvětlení včetně rozvodných 

skříní 

• zabránění znehodnocování veřejného prostoru (nevhodnými zásahy, nevhodným 

způsobem využití) a vandalismu, 

• zajištění dozoru nad dodržováním pravidel ve veřejném prostoru – vytvoření pozice 

obecního strážníka (vazba i na prevenci negativních sociálních jevů) 

• budování a rozšiřování poznávacích a naučných stezek propojujících přírodní a kulturní 

atraktivity, 

• revitalizace centra obce 

• revitalizace a nové funkční využití bývalého Dolu Tuchlovice (výstavba malé vyhlídky 

a  pomníku horníkům, zřízení dráhy pro bikepark, skatepark a další) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kladno
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• uložení kabelového vedení veřejného osvětlení pod zem 

• realizace studie a revitalizace srbeckého parku 

• dokončení dendrologického průzkumu dřevin v Srbech 

Programová opatření: Ochrana životního prostředí  

Na území obce nalezneme některé přírodní pamětihodnosti, které jsou předmětem ochrany státu i obce. 

Přírodní lokality a dědictví vstupují do života komunity a zvyšují atraktivitu území. Zároveň 

představují významný potenciál pro volnočasové aktivity a udržitelné formy cestovního ruchu.   

Plánované aktivity:    

• zajištění čištění koryt potoků a vodotečí, pravidelná údržba,  

• přijímání technických a organizačních opatření souvisejících s protipovodňovou 

ochranou (protipovodňová opatření zaměřená na zadržování vody v krajině, předcházení 

povodním z přívalových srážek) budou realizována ve spolupráci s Povodím Vltavy),  

• zajištění studie proveditelnosti na protipovodňové projekty 

• propojení přečerpávací stanice z ČOV DŘEVĚNKOV do prvního bodu splaškové 

kanalizace (cca 200 m) 

• realizace převodů inženýrských sítí (vodovody a kanalizace) od soukromých vlastníků k 

provozovateli, tj. k VKM a Středočeským vodárnám 

• péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů,péče o cenná 

stanoviště a jejich obnova a tvorba,zajišťování péče o chráněná území, 

• revitalizace stávající parkové zeleně a  realizaci zeleně nové zejména v nových 

rozvojových lokalitách 

• sázení stromů a keřů v minimálním množství deseti kusů ročně 

• vytvoření nového místa k odpočinku -  „Přírodní park Salakvarda“ 

• prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich mapování a 

odstraňování), 

• omezení znečišťování ovzduší z lokálních zdrojů, 

• realizace opatření umožňující zvyšování energetických úspor  

• podpora větší účinnosti odpadového hospodářství, zamezování černých skládek, 

• osvěta a vzdělávání občanů, dětí v ochraně přírody a krajiny. 

 

Strategický cíl 2:  Zajištění kvalitní obslužnosti a dostupnosti  

Výsledky analýzy: 

- místní komunikace vyžadují průběžnou péči, část z nich vyžaduje změnu povrchu, dílčí či 

celkovou rekonstrukci 

- místní komunikace náleží do třídy C – obslužné, umožňující přímé vstupy do jednotlivých částí 

území a k rezidenčním objektům, sociální infrastruktuře ve vlastnictví města nebo provozovnám 

místních podnikatelů, 

- jen některé komunikace jsou vybaveny chodníky, riziko střetu pěších s motoristy, cyklisty,  
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- stav silnice II/606 (Karlovarská ulice) procházející obcí je zhoršený, široký profil vyplývající 

z jejího někdejšího statusu silnice I. třídy je naddimenzovaný a v centrální části obce vytváří 

zbytečnou bariéru, 

- katastrálním územím obce prochází komunikace R6 rozdělující území obce na část Tuchlovice a 

část Srby. Potenciál pro rozvoj cyklodopravy, vybudována cyklostezka Lány-Tuchlovice-Srby 

navazující dále na Kladno, vazba na existující cyklotrasy jako je Kladenský okruh, rekreační 

aktivity obyvatel Prahy a Kladna (Pražsko-středočeské aglomerace), apod. 

- potřeba řešení dopravy v klidu a parkování na území obce. 

 

 

Programová opatření: Rekonstrukce a obnova místních komunikací, kvalitní napojení na 

komunikace vyššího řádu 

Jedná se o rekonstrukce či obnovu místních komunikací, případně výstavbu nových úseků místních 

komunikací ve vlastnictví obce. Cílem je zajištění nebo vylepšení přímého napojení podnikatelských 

provozoven a areálů, zlepšení k objektům veřejných služeb ve vlastnictví obce a zvýšení komfortu 

přístupu k obytným souborům v soukromém vlastnictví občanů obce. 

Územím obce procházejí komunikace ve vlastnictví státu R6 a kraje II/606 (přímo centrem Tuchlovic). 

Cílem je minimalizovat dopady tranzitní dopravy na život občanů.  

Plánované aktivity:    

• zvýšení kvality a kapacity místních komunikací, 

• změna povrchu místních komunikací, 

• vybudování odpočinkových laviček podél místních komunikací uvnitř obce 

• vytvoření autobusové zastávky u nové zástavby směrem na Kamenné Žehrovice 

(zastávka je představena navržena v aktuální změně č.1  Územního plánu) 

• dokončení projektových dokumentací na rekonstrukci místních komunikací 

• výstavba nových úseků místních komunikací v rozvojových zónách obce, 

• zvýšení bezpečnosti provozu na místních komunikacích - oddělení silniční dopravy a 

pěších - výstavba chodníků, řešení nepřehledných a rizikových úseků,  

• změna profilu a úprava průběžné páteřní komunikaci II/606 s cílem zvýšení kvality 

prostředí (spolupráce obce se Středočeským krajem), 

• zvýšení bezpečnosti na karlovarské silnici II. třídy č.606 v návaznosti na její rekonstrukci 

Středočeským krajem (vytvoření přejezdového „ostrůvku“ na křižovatce ulic 

Karlovarská a  Zemědělců pro snížení rychlost, rozšíření travnatého pásu podél 

restaurace U Marešů, rekonstrukce mostu do realizace) 

• Obnovení čtyř přechodůa výstavba nových přechodů v rámci rekonstrukce komunikace 

č. 606 

• řešení parkovacích kapacit obce, parkování v centru obce  
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Programová opatření: Řešení motorové dopravy na území obce a podpora cyklodopravy 

Jedná se o sadu opatření organizačního a investičního charakteru, která mají zklidnit dopravu na území 

obce a otevřít veřejný prostor pro další aktivity – vymezení obytných zón, snížení maximální rychlosti, 

nastavení pravidel pro parkování osobních a nákladních aut – řešení dopravy v klidu. 

Rozvoj cyklodopravy představuje alternativu zajištění mobility obyvatelstva při jejich cestách do 

zaměstnání či do školy na území obcečasu i v jejím zázemí, za službami při trávení volného času apod. 

Nemá negativní dopad na životní prostředí (hluk, NOx, jemný prach) a zdraví občanů. Obcí a jejím 

bezprostředním okolím je vedeno několik cyklostezek a tras. Vzhledem k blízkosti Lán se mohou 

prosadit Tuchlovice jako zastávka návštěvníků z Prahy a Kladna (respektive Pražsko-středočeské 

aglomerace) s pozitivním dopadem na ekonomiku provozoven místních podnikatelů (dovezená 

poptávka). Cílem je podpořit další rozvoj cyklodopravy a usilovat o vedení cyklotras a cyklostezek 

přes intravilán obce.  

Plánované aktivity:    

• nastavení nového způsobu regulace dopravy umožňující zklidnění dopravy a zvýšení 

bezpečnosti - vymezení obytných zón, snížení maximální rychlosti, vymezení 

jednosměrných ulic apod. 

• nastavení nových pravidel pro řešení dopravy v klidu s cílem 1) zabránění znehodnocení 

veřejného prostoru (znemožnění realizace společenských aktivit), 2) umožnění 

bezproblémové využití služeb místních provozoven ze strany občanů a návštěvníků,  

• realizace projektů zaměřených na zvýšení bezpečnosti přechodu v centru Srb a na silnici 

u dětského hřiště v ulici Zemědělců 

• podpora cyklodopravy, vytvoření podmínek, pro preferenci nemotorové dopravy ze 

strany občanů, podpora kombinace autobusové a cyklodopravy s možností bezpečného 

uložení kol, 

• realizace projektů zaměřených na snížení dopadů provozumotorové dopravy na místních 

komunikacích na životní prostředí, 

• instalace směrových a informačních tabulí na cyklostezky a cyklotrasy, instalace 

směrových ukazatelů k důležitým objektům v obci. 

Strategický cíl 3:  Rozvoj komunitního života a sociální rozvoj 

Výsledky analýzy: 

- nedostatečná kapacita MŠ a základní školy s ohledem na růst obyvatel 

- dobrá pověst MŠ a ZŠ, fungující spolupráce mezi školami, obyvateli a obcí 

- realizace mimoškolních zájmových aktivit na vysoké úrovni 

- existence vybraných sportovních oddílů, působení některých spolků 

- existence zázemí pro sportovní i kulturní aktivity existence letního kina, tradic Tuchlovické pouti 

a koncertů 

- identita obyvatelstva s obcí 

- potenciální růst sociálních konfliktů a sousedských sporů 
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Programová opatření: Rozvoj vzdělávacích a sociálních funkcí obce 

Obec nevykazuje v současnosti významné problémy v sociální oblasti tj. z hlediska soužití obyvatel 

obce, vývoje kriminality či nárůstu drogové problematiky apod. Předcházení sociálním problémům a 

možným konfliktům patří mezi základní úkoly, které řeší politická reprezentace obce.  

Zvláštní roli v rozvoji obce hraje mateřská a základní škola, které mají potenciál díky svému zázemí, 

vybavení a aktivitám vytvořit oporu i pro realizaci mimoškolských aktivit a pro komunitní život.    

Plánované aktivity:    

• rozšíření kapacity MŠ, 

• rekonstrukce vytápění všech pavilonů MŠ, 

• rozšíření jídelny v MŠ 

• rozvoj a budování kapacity ZŠ (výstavba nového pavilonu ZŠ), 

• posilování bezpečnosti v MŠ a ZŠ 

• využití kapacit základní a mateřské školy pro mimoškolské aktivity, 

• rekonstrukce a modernizace MŠ i základní školy, 

• snížení energetické náročnosti bytového domu v areálu ZŠ, 

• výstavba nových parkovacích stání v areálu školy pro zaměstnance ZŠ, MŠ a nájemníky 

bytového domu 

• rozšíření parkovacích míst před areálem školy a v jeho blízkém okolí pro zajištění vyšší 

dopravní bezpečnosti 

• monitorování sociální situace na území obce,  

• zapojení do komunitního plánování sociálních služeb a spolupráce s okolními obcemi na 

zajištění dostupnosti sociálních služeb, 

• aktualizace výukových programů a rozvíjení výukových metod na podporu funkční 

gramotnostia se zaměřením na technické dovednosti, technické a přírodovědné obory, 

• vzdělávací projekty a programy pro seniory a další skupiny v oblasti bezpečnosti, 

prevence kriminality, exekucí, sociálně právní ochrana apod. 

• podpora zavádění problematiky sociální integrace do vzdělávacích programů ZŠ, 

• rozvoj mimoškolních vzdělávacích aktivit 

• vybudování nových hřišť (parkurová, streetoutová atd.). 

 

 

Programová opatření: Rozvoj života komunity 
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Obec má potenciál i zázemí pro rozvoj občanské a zájmové činnosti. V obci realizují svoje aktivity 

některé sportovní oddíly a spolky. Činnost těchto sdružení významně přispívá ke zvyšování kvality 

života obyvatel, předmětem zájmu budoucího rozvoje by měla být dlouhodobá podpora těchto spolků 

a jejich činnosti i podpora zapojení různých sociálních skupin v obci do činnosti a aktivit jednotlivých 

spolků a sdružení. Aktivity spolků jsou relativně omezené, některé tradiční spolky v obci nejsou 

zastoupeny (např. spolky zaměřené na práci s malými dětmi, na kulturu, na další sporty), rozvoj 

spolkové činnosti a kulturních i společenských příležitostí by měl být jednou z důležitých priorit obce.  

Na území obce je letní kino, obecní knihovna a další prostory, které by mohly být pro zájmovou a 

sportovní činnost využity. Prioritu má i rozvoj dalších kulturních a společenských aktivit a iniciativ. 

Významnou kulturní událostí je v současnosti především Středočeský folklorní festival Tuchlovická 

pouť, který se prosadil v regionálním a národním kontextu a přitahuje návštěvníky i z okolních regionů. 

Plánované aktivity:    

• podpora zájmových a volnočasových aktivit občanů, rozvoj spolků a zájmové činnosti, 

• podpora zapojení dětí, mládeže, seniorů a dalších sociálních skupin do komunitního 

života v obci,  

• nabídka volnočasových aktivit pro různé věkové skupiny obyvatel, 

• zvyšování kvality nabídky volnočasových aktivit pro mládež, 

• obnova a rozvoj infrastruktury pro zájmové, sportovní, kulturní a jiné volnočasové 

aktivity - např. výstavba dopravního hřiště, parkurové a workoutové hřiště, 

• podpora společenských akcí a setkávání našich starších spoluobčanů, podpora 

mezigeneračního setkávání formou besídek, představení a schůzek s našimi nejmenšími 

• zřízení nových pohybových aktivit pro důchodce např. instalací cvičících prvků (strojů) 

v přírodě, parku 

• podpora poznávacích výjezdů seniorů do okolí např. platbou dopravy 

• intenzivnější využití infrastruktury pro sportovní a volnočasové aktivity občanů obce, 

využití Dolu Tuchlovice pro sportovní a rekreační účely  

• využití kulturního a přírodního dědictví obce pro rozvoj rekrace a trávení volného času 

– např. rekreačního potenciálu rybníka 

• rozšiřování příležitostí pro realizaci kulturních a společenských setkávání 

• podpora sportovních oddílů při získávání dotací od Středočeského kraje, případně od 

ministerstev nebo Unie sportu 

• rekonstrukce stávajících a budování nových sportovišť, rekonstrukce umělé plochy 

uvnitř lehkoatletického oválu v areálu ZŠ 

• realizace studie proveditelnosti pro připojení cyklostezky po bývalé vlečce od hřbitova 

k Záplavům 

• vybudování víceúčelového hřiště v Srbech. 

 

Strategický cíl: Vytvoření příznivého prostředí pro podporu podnikatelských aktivit  

Výsledky analýzy: 
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- rozvinutý systém komerčních služeb zajištěných živnostníky a MSP, 

- existence nabídky poštovních služeb, 

- nedostatečná nabídka finančních služeb – akceptace platebních karet, nedostupnost bankomatu 

- fungující střední podniky v průmyslové zóně 

Programová opatření: Zlepšování kvality podnikatelského prostředí 

Obec má fungující komunitu živnostníků, kteří jsou schopni zajistit základní okruh zboží a služeb pro 

obyvatele i občany okolních obcí a návštěvníky. Obec by měla usilovat o bezproblémový rozvoj 

podnikatelského živlu, vytvářet podmínky pro zvýšení atraktivity prostředí pro podnikání (zabránění 

zbytečné regulace, zlepšení kvality veřejného prostoru), usilovat o zvýšení povědomí o nabídce a 

dostupnosti služeb. V průmyslové zóně se úspěšně rozvíjejí podnikatelské aktivity a je zde možnost 

jejího dalšího rozšíření.   

Plánované aktivity:    

• přijímání opatření zlepšujících vnější prostředí pro podnikání, 

• zlepšení informovanosti o nabídce zboží a služeb,  

• podpora rozvoje podnikatelských aktivit, u kterých lze očekávat další rozvoj,   

• podpora „tradičních místních výrobků“, jejich propojení s brandem  (značkou) 

Tuchlovice, případně Středočeský folklorní festival Tuchlovická pouť, 

• nastavení komunikace a spolupráce se živnostníky a představiteli podniků působících na 

území Tuchlovic, 

• podpora zapojení místních podnikatelů (zemědělských i  nezemědělských) do dotačních 

programů nabízených přes MAS Svatováclavsko 

• podpora pronájmu nebytových prostor k podnikání 

• podpora dostupnosti poštovních a finančních služeb na území obce – možnost úhrady 

platebními kartami, služby bankomatu 

• spolupráce s Policií ČR na kontrole problematických míst v obci a na prevenci sociálně 

patologických jevů. 

 

Horizontální cíl: Efektivní komunikace a správa obce   

Výsledky analýzy: 

- finančně a majetkově stabilizovaná obec 

- nastavení základních komunikačních nástrojů (web, místní tisk, sms informace a další) 

- dostupnost spádových měst v rámci přenesené působnosti 

- členství v MAS Svatováclavsko 

Programová opatření: Efektivní poskytování služeb veřejnosti 

Plánované aktivity:     
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• Nastavení procesů řízení Programu rozvoje obce, zapojení volených orgánů obce, 

definování rolí pracovníků obecního úřadu při implementaci 

• Nastavení vazeb programu rozvoje obce na investiční a rozpočtovou politiku obce 

• Realizace projektů a investičních záměrů v souladu s aktuálním územním plánem obce 

• Zpracování územních studií s cílem posílení harmonického a koncepčního rozvoje obce  

• Nastavení role hospodářských a sociálních partnerů, představitelů občanské společnosti 

při implementaci programu rozvoje obce 

• Uplatnění principů projektového řízení, zajištění kvalitního manažera na řízení projektů 

• Zavádění systému řízení kvality služeb poskytovaných obcí a jířízenými organizacemi 

• Nastavení účinného systému dalšího vzdělávání úředníků, zaměstnanců obce a jimi 

zakládaných a zřizovaných organizací 

• Rozvoj spolupráce a komunikace v obci i se sousedními obcemi a městy 

• Aktualizace internetových stránek obce  

Programová opatření: Nastavení účinné komunikace a spolupráce  

Efektivní komunikace je podmínkou úspěšné realizace identifikovaných cílů. Schopnost sdělit záměry 

obce, získat pro jejich realizaci podporu občanů a dalších partnerů je nezbytným předpokladem 

úspěchu. Spolupráce je v současnosti jedním z významných principů realizace rozvojových projektů a 

charakter partnerství v území je jedním z významných kritérií při podpoře místního rozvoje ze strany 

státu i EU. Spolupráce mezi obcí zástupci občanského sektoru a podnikateli je pro realizaci řady 

plánovaných aktivit nezbytná.    

Plánované aktivity:    

• posílení komunikace a rozvoj spolupráce s veřejností, občanským a soukromým 

sektorem,partnerství s občanským a soukromým sektorem 

• rozvoj spolupráce s okolními obcemi as ostatními orgány a institucemi veřejné správy 
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4. IMPLEMENTACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE 

S vytvořenou „Aktualizací č. 1 Programu rozvoje obce Tuchlovice pro období 2016-2022“ budou 

zástupci obce aktivně pracovat po dobu jeho platnosti, poté se stanem předmětem následného 

vyhodnocení v souvislosti s přípravou nového plánovacího dokumentu.  

Implementace strategie, která v sobě zahrnuje její monitorování a hodnocení, naplňování 

prostřednictvím operačních programů a dalších dotačních titulů a řízení změn vyžaduje podrobnější 

rozdělení úloh v procesu řízení a zodpovědností za naplňování cílů.  

Organizační a procesní zajištění řízení Programu rozvoje obce představuje: 

- zpracování akčního plánu spojeného s investičním plánem a rozpočtovým výhledem a jeho 

aktualizace, 

- sledování naplňování realizace projektů, monitoring,  

- vyhodnocování naplňování cílů Programu rozvoje (evaluace). 

1. Způsob zajištění naplňování, monitorování a hodnocení realizace Strategického plánu 

Pro řízení a realizaci procesů při naplňování strategie je nutné mít vytvořený realizační tým. Jeho 

konkrétní uspořádání vychází z nastavených pravidel a rozdělení úkolů v rámci organizačního 

uspořádání obecního úřadu a mezi obcí a jí zřizovanými či zakládanými organizacemi.    

Za účelem dosahování cílů stanovených ve strategii je nutné průběžně sledovat, jak se strategie 

realizuje. Za naplňování, monitorování a hodnocení realizace strategie je zodpovědný realizační tým, 

který tvoří starosta a rada obce. Významná pozornost je věnována přípravě i realizaci dotací. Obec se 

při realizaci strategie zaměří zejména na monitoring a kontrolu dotačních titulů a uzavřených smluv 

při realizaci projektů, zvláštní pozornost je při realizaci opatření zaměřena na tzv. udržitelnost projektů 

(po dobu 5 let). Realizace projektů a aktivit vyplývajících ze strategie bude řešena s ohledem na 

budoucí potřeby obce, tzn., že důraz bude kladen na návaznost jednotlivých projektů.  Při výběru 

dodavatele staveb v rámci realizace investičních projektů bude důraz kladen na uplatňování záruk 

vyplývajících ze smluv. Při realizaci projektů podpořených dotačními tituly bude důraz kladen na 

kvalitní zpracování žádosti o dotaci a studii proveditelnosti, včetně zajištění odborníka na řízení 

projektu (projektového manažera).  

 

Garant Programu rozvoje  

Pro řízení strategie je ustaven Garant Programu rozvoje, který zodpovídá za celkovou koordinaci všech 

aktivit souvisejících s jejím řízením. Je zodpovědný za to, že se se schválenou strategií bude pracovat, 

že zodpovědné subjekty budou usilovat o její naplnění a že se bude vyhodnocovat, zda se daří přispívat 

k plnění stanovených cílů. 

Garant je reprezentován členem obecní rady nebo vedoucím pracovníkem věcně příslušného útvaru 

obecního úřadu. Garant rozděluje úkoly související s monitoringem implementace, zpracováním zpráv, 

realizace hodnocení mezi další pracovníky. Předsedá Řídicí skupině Strategického plánu. 
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 V případě nastavení indikátorů výstupů, výsledků a dopadů na úrovni Programu je garant zodpovědný 

za jejich celkové vyhodnocování. 

Při realizaci projektů a záměrů rozvoje obce bude důraz kladen na respektování podmínek a regulativů 

výstavby nastavené v aktuálně platném územním plánu. 

Řídicí skupina 

Garant je výkonnou a koordinační jednotkou, ale pro výkon své činnosti potřebuje součinnost další 

útvarů, které rozhodují o reálné implementaci Strategického plánu. Zástupci těchto útvarů jsou sdruženi 

v řídicí skupině. Řídicí skupina činí klíčová rozhodnutí při naplňování strategie, zejména týkající se 

jejích změn a úprav, aktualizace akčního plánu apod. Prostřednictvím Řídicí skupiny se navrhují 

opatření k hodnocení strategie a přijímají návrhy ve vazbě na závěry procesů monitoringu a hodnocení. 

Řídicí skupinu tvoří vybraní členové obecní rady s ohledem na jejich role při řízení rozvoje obce a 

pracovníci obecního úřadu, kteří jsou zapojených do implementace Programu rozvoje a zpravidla plní 

i úlohu správců cílů. Řídicí skupina může být doplněna o další aktéry místního rozvoje, jako jsou 

ředitelé škol, představitelé nejvýznamnějších spolků, místní osobnosti. Řídicí skupina se schází dle 

potřeby, minimálně však jednou za čtvrtletí. Jednání Řídicí skupiny předsedá Garant. 

Je zřejmé, že v průběhu implementace Programu rozvoje se mohou jednotlivé zapojené osoby měnit, 

může docházet k organizačním změnám v rámci obecního úřadu, vznikat či zanikat organizace obce. 

Garant, který je zodpovědný za funkčnost systému implementace, by proto měl průběžně sledovat, do 

jaké míry jsou ze strany zapojených osob plněny svěřené úkoly a vyhodnocovat funkčnost systému. 

Personální změny průběžně chronologicky zaznamenává do výše uvedených tabulek. Díky této 

evidenci bude trvale zabezpečeno personální zajištění implementace jednotlivých cílů a bude zřejmé, 

kdo a v jaký okamžik byl zodpovědný za poskytnutí dat, informací, vstupů o dosaženém pokroku v 

naplňování Strategického plánu. 

V kontextu míry delegování úkolů se členové realizačního týmu podílejí na: 

 aktualizaci Programu rozvoje a vytváření akčního plánu, 

 monitoringu realizace Programu rozvoje, 

 zpracování podkladů a zpráv (včetně vytváření monitorovacích zpráv) pro jednání orgánů obce, 

 nastavení evaluačního plánu, 

 realizaci hodnocení – naplňování vize a cílů Programu rozvoje, příspěvků projektů apod., 

 komunikaci s rozpočtářem s cílem zajistit zdroje pro zvažované projektové záměry, 

připravované projekty,  

 komunikaci s místními aktéry, na uskutečňování mediační a komunikační role obce. 

Programu rozvoje je naplňován prostřednictvím projektových záměrů obsažených v Akčním plánu. 

Identifikované projektové záměry a navrhované projekty by měly naplňovat stanovené cíle.  

 

2. Způsob změny Programu rozvoje 
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V průběhu realizace Strategického plánu může dojít k objektivní potřebě dílčí změny tj. ve formě 

úpravy cíle, či znění programového opatření. Tato potřeba může být způsobena jak vnějšími (např. 

rozhodnutí vlády, či EU, nové dotační příležitosti ze strany kraje) tak vnitřními faktory. Sem patří jak 

podněty z průběžného monitorování cílů Programu rozvoje, tak vstupy z průběžného a ad hoc 

hodnocení (evaluací), návrhy ze strany partnerů (podniková sféra, NNO, organizace obce apod.), 

usnesení zastupitelstva, podněty výborů zastupitelstva a komisí rady apod.  

3. Akční plán  

Akční plán je dokumentem, jehož cílem je upřesnit Program rozvoje v krátkodobém časovém 

horizontu. Jedná se o nástroj průběžného řízení implementace Programu rozvoje obce Tuchlovice. Plán 

z Programu rozvoje vychází a určuje, jakými konkrétními kroky či projekty budou naplňovány 

příslušné cíle a programové opatření uvedené v Programu. Akční plán obsahuje přehledy projektů, 

které mají být realizovány, včetně finančního odhadu. Projektové záměry investičního charakteru, u 

kterých se předpokládá přímá finanční účast obce, jsou identifikovány v rozpočtovém výhledu obce. 

Projekty jsou uspořádány hierarchicky a chronologicky tak, aby s ohledem na strategický cíl a 

programové opaření reprezentovaly priority, preference realizace ze strany samosprávy obce. 

 

Obrázek 7 Vztah nástrojů strategického a operačního plánování 
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PŘÍLOHAč.1:Přehled realizovaných projektů v období 2016-2018 na základě cílů 

a priorit Programu rozvoje obce 

Název akce Stav realizace 

Rekonstrukce ulic (1.Máje, P.BezručeII,Hornická) Realizováno  

Rekonstrukce sociálního zázemí kynologové Realizováno 

Aktualizace územně plánovací dokumentace Realizováno 

Přímé napojení cyklostezky (Kačice a Tuchlovice) Realizováno 

Výstavba dětského hřiště Tuchlovice Realizováno 

Rekonstrukce nebytových jednotek a instalace plynového 

vytápění „Dům služeb I“ 
Realizováno 

Tuchlovická pouť - Střed.folklorní festival (ročně) 
Realizováno 

průběžně 

Rekonstrukce ulic (Školní, P.Bezruče I) 
Realizováno 

(dokončení 2018) 

Rekonstrukce ulice (Srby nad starou školou) Realizováno  

Komplexní péče o zeleň 
Realizováno 

průběžně 

Napojení vnitřních komunikací na cyklostezku Realizováno 

Revitalizace stromů Tuchlovice a Srby 
Realizováno 

částečně 

Odpadové hospodářství - revize míst na tříděný odpad Realizováno 

Výstavba chodníků Tuchlovice - Slovanka aj. Realizováno 

Parkovací plochy v obci Realizováno 

Přístavba jídelny (pavilon P5) v ZŠ 
Aktuálně 

realizováno 2018 

Šatnové bloky ZŠ Realizováno 

Rekonstrukce veřejného osvětlení Tuchlovice 
Realizováno 

částečně 
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Rekonstrukce veřejného osvětlení - Srby Realizováno 
  

Bazén: zřízení FVE systému Realizováno 

Rekonstrukce hlavní tribuny AFK Tuchlovice Realizováno 

Údržba a renovace travnatého povrchu – hlavní hřiště Realizováno 

průběžně 

Pořízení hliníkových branek AFK Tuchlovice Realizováno 
  

Pořízení štěpkovače, kompostérů a kontejnerů na textil Realizováno 

Renovace kapličky Realizováno  
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PŘÍLOHA č. 2: Navrhované projekty pro období 2016-2022 (akční plán) 

 

ZÁKLADNÍ VYBAVENOST OBCE 

Název akce 
Předpokládané 

období 

realizace 

Orienta

ční 

pře

dpo

klád

ané 

nákl

ady 

(v 

tis. 

Kč 

včet

ně 

DP

H) 

Tuchlovická pouť - Střed.folklorní festival (ročně) 2018-2022 200 

Technické a sportovní vybavení sportovišť 2018-2022 2000 

Rekonstrukce ulic (Školní, P.Bezruče I) 2018-2019 8500 

Rekonstrukce parkoviště u Hřiště 2019 1000 

Komplexní péče o zeleň 2019-2022 750 

Revitalizace stromů Tuchlovice a Srby 2019 250 

Zvýšení bezpečnosti na karlovarské silnici – 4 

přechody 
2020 500 

Zvýšení bezpečnosti na silnici u dětského hřiště v ul. 

Zemědělců 
2019-2020 500 

Odpadové hospodářství - revize míst na tříděný odpad 2019 150 

Letní učebna ZŠ 2019 150 

Rekonstrukce ulic (hlavní Na Stráži) 2019 5200 

Rekonstrukce ulice (Srby ke hřbitovu) 2020 4300 

Rekonstrukce ulic (Srby - vnitřní část) 2020 4400 

Revitalizace sídelní zeleně (Srby u Záplav) 2019 300 
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Revitalizace sídelní zeleně (park Tuchlovice, parková 

úprava) 
2019 2100 

Modernizace a vybudování nových přechodů 2020 1000 

Rekonstrukce spoj. Ulic Karlovarská a U Hřiště,V 

Lukách) 
2020 1500 

Výstavba zasedací místnosti na OÚ Tuchlovice 2019 2500 

Rekonstrukce ulic (Na Stráži I-VIII) 2019 16500 

Obnova dětských hřišť 2019 600 

Instalace posilovacích strojů venkovního areálu 2019 500 

Obnova dětského sociálního zařízení a vnitřních dveří 2019 120 

Aktualizace územně plánovací dokumentace 2022 200 

Odval dolu Tuchlovice -turistika, sport 2020 2000 

Vybudování sportoviště u Dolu Tuchlovice (skate a 

parkurové hřiště) 
2020 800 

   

Ozvučení a promítací zařízení v letním kině - 

modernizace  
2020 600 

Výstavba víceúčelového hřiště v Srbech 2020 1500 

Výstavba sportovní haly 2020 10000 

Rekonstrukce veřejného osvětlení - Dřevěnkov 2022 3500 

Posílení kapacity ČOV 2020 2000 

Zapuštění elektrického vedení do země (spolupráce s 

ČEZ) 
2020 - 

Protipovodňová opatření ve spolupráci s Povodím 

Vltavy 
2020 

 

Odbahnění rybníka Salakvarda – revitalizační opatření 2020 3 000 

Dokončení převodu strategických areálů do vlastnictví 

obce – odval dolu a bývalý areál SÚS  
2019- 2022 50 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHLOVICE 

Název akce Doba realizace 

Odhadov

ané 

náklady 

v tis. Kč 

Rozšíření kapacity MŠ, rozšíření školní jídelny + 

bezbariérovost školy  2019 -2020 

50 000 

(IROP) 

Korektura vytápění a zlepšení teplotního klimatu ve 

vnitřních prostorách    2019-2020  2 500  

Celková rekonstrukce střech a zateplení  2020-2022 5 000  

Úprava části pozemku k vybudování venkovní herní a 

vzdělávací plochy - letní učebna   2021 700 

Bezpečnostní opatření – zabezpečení školy proti 

vniknutí cizích osob  2019 70 

Odvětrání sklepních prostor 2020  20 

 

ZŠ TUCHLOVICE 

Název akce Doba realizace 

Odhadova

né náklady 

v tis. Kč 

Přístavba jídelny  2018 4700 

Vybavení pro učebnu dílen (IROP 47) 2018 500 

Konektivita všech pavilonů školy - server 2018 1000 

Experimentální archeologie - projekt 2021  50 

Zahraniční výměna studentů  2020 200 

Výstavba nového pavilonu školy 2018 40000 

Vybavení jídelny nábytkem 2018 200 

Vybavení odborných učeben (jazykových, přírodních věd) 2018 4000 

Sedací nábytek do 6 tříd 2019 270 

Interaktivní tabule do 4 tříd  2020 160 

Ekologická zahrada školy 2020 2000 
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Dětské hřiště z přírodních prvků 2019   80 

Parkourové a workoutové hřiště 2018 1500 

Víceúčelové sportovní hřiště 2020 2500 

Zabezpečení školy (oplocení a kamerový systém) 2018 300 

Rekonstrukce vytápění 2020 800 

Solární panely pro ohřev vody 2022 1000 

Rekonstrukce fasád 2022 800 

Vytápění tělocvičny 2018 120 

 

BAZÉN TUCHLOVICE 

Název akce Doba realizace 

Odhadované 
náklady v tis. 
Kč 

Zateplení fasády plaveckého bazénu 2019 500 

Výměna oken a dveříbazénové haly a šaten 2019 500 

Rekonstrukce posuvného dna a přilehlých žlabů bazénu 2020 500 

 

VOLEJBALOVÝ KLUB TUCHLOVICE 

Název akce Doba realizace 

Odhadované 
náklady v tis. 
Kč 

Rekonstrukce opěrné zdi u horního hřiště 2020 - 2022 300 

Zvýšení oplocení u spodního hřiště 2020 40 

Instalace nové ochranné sítě před klubovnou 2019 10 

Výstavba sportovní haly 2022 10 000 
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AFK TUCHLOVICE 

Název akce Doba realizace 
Odhadované 

náklady v tis. Kč 
Pořízení nových tréninkových pomůcek 2016 300 

Pořízení PC sestavy+ multifunkční tiskárny 2016 40 

Pořízení světelné časomíry 2016 25 

Pořízení hliníkových branek 2017 100 

Údržba a renovace travnatého povrchu -hlavní hřiště 2017 150 

Údržba a renovace travnatého povrchu – trénink. hřiště 2018 150 

Pořízení ozvučovací techniky na hlavní hřiště 2017 50 

Vzdělávací programy – licence pro trenéry 2017-2019 50 

Vybavení šaten a zázemí sportovišť 2017-2018 750 

Pořízení mikrobusu pro 16 osob 2018 1 200 

Výstavba nové tréninkové plochy- areál Srby 2019 2 000 

Rekonstrukce hlavní tribuny 2020 2 500 
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PŘÍLOHA 3 Vyhodnocení ankety obyvatel 

V souvislosti s přípravou Programu rozvoje obce Tuchlovice bylo v průběhu září 2015 realizováno 

anketní šetření zaměřené na zjištění názorů obyvatel na současný i budoucí rozvoj obce. Výsledky 

anketního šetření byly využity pro zpracování analytické i návrhové části programu a doplnily hlavní 

zjištění a poznatky získané ze statistických dat a z dalších zdrojů. Vybrané postřehy z řad občanů byly 

inspirací pro navrhované budoucí projekty obce. Výstupy z anketního šetření jsou nedílnou součástí 

Strategie. 

Anketa byla zaměřena na zhodnocení spokojenosti s životem v Tuchlovicích a na zjištění preferencí 

dalšího rozvoje obce. Anketa obsahovala celkem 13 tematických otázek, které byly zaměřeny na 

zjištění názorů obyvatel na jednotlivé aspekty života obce, zejména na stávající pociťované problémy 

života v obci, na vztah obyvatel k obci. Anketa měla za cíl zjistit i preference občanů ve vztahu k 

budoucímu rozvoji obce. V rámci vyhodnocení ankety byl brán ohled i na sociální a demografické 

ukazatele a rozdíly v pociťovaných problémech a prioritách s ohledem na místo bydliště respondentů. 

Anketa obsahovala dva druhy otázek, uzavřené otázky, kde respondenti vybírali z předepsané škále 

možných odpovědí a otevřené otázky, kde mohli respondenti své představy k rozvoji obce rozepsat dle 

svého uvážení.  

 

Anketa byla publikována v místním tisku v průběhu září 2016. Obyvatelé mohli na tuto anketu 

odpovědět v tištěné nebo elektronické podobě a odevzdat ji anonymně na obecním úřadu.  

Celková návratnost dotazníků bylo 65 kusů, tedy do šetření se zapojilo 65 respondentů obce, což 

znamená, že do šetření se zapojila necelá 3% registrovaných obyvatel obce. Vzhledem k tomu, že ve 

struktuře respondentů byli zastoupeni jednotlivé sociální skupiny, mohou výstupy poskytnout cenné 

informace o názorech obyvatel jako celku. Do šetření se zapojilo více žen a to 58 % oproti 42 % mužů. 

Z hlediska věkové struktury respondentů byly zastoupeny všechny skupiny, avšak nejdominantnější 

věková skupina byla 31 – 45 let (46 % z celkového počtu respondentů), druhou nejpočetnější věkovou 

skupinou byla přes 61 (24 % z celkového počtu respondentů), následovala věková skupina 46 – 60 (19 

% z celkového počtu respondentů) a poslední zastoupená věková skupina byla od 18 – 30 (11 % 

z celkového počtu respondentů).  

 
graf 1 počet respondentů dle věkugraf2 struktura respondentů dle vzdělání 
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Co se týče nejvyššího dosaženého vzdělání, pak u respondentů dominovalo středoškolské vzdělání (48 

%) a vysokoškolské 29 %. Jedná se především o obyvatele, kteří žijí v Tuchlovicích více než 20 let (57 

%) a druhé nejvyšší zastoupení měli občané žijící v obci 11 – 20 let a to 19 %. Co se týče sociálního 

statusu, pak 53 % představovalo zaměstnance (pracovníky), oproti podílu podnikatelů, který činil 9 %. 

Velmi významné je zastoupení seniorů, kteří byli druhou nejpočetnější skupinou s 25 %. 

 Nejvíce respondentů pocházelo z centra obce – 42 % z celkového počtu respondentů. Další významné 

zastoupení měli občané, kteří žijí na okraji obce 37 %, z MČ Srby se výzkumu zúčastnilo 16 % 

respondentů a z části Dřevěnkov 5 %. 

 
graf 3 Struktura obyvatel dle místa bydliště 
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Výsledky anketního šetření jsou uloženy na obecním úřadu.  

Vyhodnocení jednotlivých otázek dle tematických okruhů 

Výstupy anketního šetření přinesly řadu významných poznatků týkajících se postojů a názorů obyvatel 

na současný i budoucí rozvoj obce. Vzhledem k velkému rozsahu získaných dat daného šetření jsou 

jednotlivé výstupy kategorizovány do několika problémových okruhů definovaných dle tematického 

zaměření odpovědí respondentů. Výsledky anketního šetření mohou být využity nejen pro účely 

zpracování programu rozvoje obce, ale i jako podklad pro další rozhodování a přípravu projektů obce. 

 

Z výstupu šetření jednoznačně vyplývá, že většina respondentů je s životem v obci spokojena. Celkově 

se jedná o 92 % respondentů, pouze 8 % respondentů je s životem v obci nespokojeno.  
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Za největší přednosti života v obci považují respondenti především blízkost Kladna a blízkost přírody 

v obci a jejím okolí (tyto odpovědi získaly shodně 31 preferencí od občanů). Občané si také velmi 

pozitivně hodnotí blízkost Prahy, kvalitu základního školství a uvádějí jako pozitivní jev i nízkou 

kriminalitu, avšak ke školství a kriminalitě mají občané řadu připomínek, jak vylepšit či zlepšit služby 

v rámci školství a jak předcházet a potírat kriminalitu v obci.  Kromě pozitivního hodnocení se ukázaly 

i některé kritické postoje k hodnocení přednosti života v obci. Respondenti nepovažují za přednosti 

života v Tuchlovicích možnosti k podnikání a pracovní příležitosti v obci a možnosti kulturního a 

společenského vyžití a zároveň poukazují na dostupnost bydlení. V následujícím grafu jsou uvedeny 

výsledky předností života v obci.  
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Jako hlavní nedostatek života v obci Tuchlovice respondenti uváděli nedostatek kulturních, 

sportovních a dalších společenských akcí. V oblasti nedostatku kulturních, sportovních a dalších 

společenských akcí, respondenti především hodnotili společenský život a kulturní život, že nejsou 

spokojeni nebo vyjadřovali, že nejsou ani spokojeni ani nespokojeni. Obdobné hodnocení bylo zjištěno 

i aktivit spolků a obecní knihovny. V jediné oblasti, ve které byli respondenti spokojeni, byla v otázce 

tradičních oslav a státních svátků v obci. Respondenti se k této otázce také vyjadřovali i v otevřených 

otázkách či v dalších otázkách, kde byl prostor pro hodnocení kulturního, společenského a sportovního 

vyžití v obci. Nejvíce odpovědí v rámci otázky zjišťování hlavní nedostatků dostala odpověď „jiné“, 

kde si sami respondenti vydefinovali své okruhy problémů, které se opět vyskytovali napříč 

dotazníkem i v dalších otázkách. Jako hlavní problémy respondenti uváděli nedostatečné služby v obci 

(např. otvírací doba pošty, bankomat, kvalitní nekuřácká restaurace či chybějící obchod se základními 

potravinami v obci Srby), nedostatečná technická infrastruktura (např. chybějící chodníky, špatný stav 

dešťové kanalizace, nedostatek kontejnerů na recyklovaný odpad), urbanistické a architektonické 

řešení prostředí obce, životní prostředí (např. spalování nevhodných materiálů v kamnech, volné 

pobíhání psů a neuklízení psích exkrementů), společné soužití občanů v obci, kriminalita a 

nedostatečné kulturní a společenské vyžití v obci. Celkové hodnocení je zpracováno v následujícím 

grafu. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Otázka č. 3 - A naopak, co považujete za hlavní nedostatky života v obci 



62 
 

Další oblastí, která byla velmi negativně hodnocena ze strany respondentů, byla oblast kvality 

architektonického a urbanistického charakteru města, včetně kvality životního prostředí a veřejného 

prostoru. Ze šetření vyplynulo, že občané nejsou spokojeni s architektonickým řešením centra obce. 

Dále se velmi často s obavami vyjadřovali k další plánované výstavbě domů. Většina respondentů si 

již nepřeje další rozšiřování obce, neboť se obávají, že přílišná výstavba povede k devastaci krajiny, 

kritizují současný územní plán obce, ve kterém je plánováno malé množství zelených ploch a s tím i 

související nedostatečné plochy k rekreaci. S přílišnou zástavbou se občané také obávají, že může 

nastat problém s kapacitou současné občanské a technické infrastruktury, která již nebude stačit přílivu 

nových obyvatel. Zároveň respondenti uvedli, že hlavní oblastí, která má být přednostně rozvíjena, je 

čistota a životní prostředí v obci. Občané by uvítali také rozvoj a zvyšování kvality veřejných 

prostranství. Zájem je i o budování a rozvíjení míst pro různé typy společných a společenských 

setkávání.  

 

Respondenti v anketě více negativně hodnotili služby. Většina služeb v obci byla hodnocena neutrálně 

(ani spokojen ani nespokojen) až negativně. Na nedostatek služeb poukazovali především obyvatelé 

v Srbech, zejména postrádali obchod se základními potravinami, respondenti poukazovali i na 

nevyhovující otevírací dobu pošty. Ve svých preferencích velmi negativně hodnotili stánkový prodej 

a kvalitu stravovacích služeb. V anketě se objevil názor, že je na území obce nedostatek kvalitních, 

nekuřáckých restaurací.  

 

V rámci anketního šetření byly zkoumány názory občanů na poskytování sociálních a zdravotních 

služeb. Z hlediska péče o seniory nebyly zaznamenány žádné výraznější problémy, respondenti 

vykazovali spokojenost v této sociální oblasti (téměř polovina respondentů nemohla zároveň tuto 

oblast posoudit). V souvislosti s poskytováním služeb seniorů nebyla vznešen žádný podnět od 

respondentů. 

 

V oblasti poskytování zdravotních služeb bylo zkoumáno, jak respondenti hodnotí zdravotnickou 

záchrannou službu. Zde respondenti hodnotili poskytování služeb pozitivně, avšak je zde polovina 

respondentů, kteří tuto otázku nebyli schopni zhodnotit. Druhá otázka zjišťovala spokojenost občanů 

s dostupností zdravotní péče na území obce. Z výzkumu vyplynulo, že občané jsou spokojeni, avšak 

jim chybí zubní ordinace, kterou by chtěli nechat zřídit na území obce (poznámka zpracovatelů – zubní 

ordinace v obci je).  

 

Důležitou otázkou z hlediska rozvoje obce je dostupnost i kvalita různých typů vzdělávacích institucí, 

tedy především byl výzkum zaměřen a mateřskou školu a základní školu. V rámci vyhodnocení 

výzkumu se respondenti vyjadřovali celkem pozitivně a spokojeně k otázkám, týkajících se základní a 

mateřské školy, avšak více jak polovina respondentů nevěděla, nemohla příslušné otázky zodpovědět. 

Většina respondentů hodnotila služby, které nabízí mateřská a základní škola pozitivně. Připomínku 
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měli respondenti ke kvalitě školní jídelny, zejména k nabídce jídel ve školní jídelně a k jejich kvalitě. 

Druhým palčivějším problémem v oblasti školství je nedostatečná provozní doba mateřské školy. Dále 

respondenti zmiňovali, že by uvítali výuku angličtiny od 1. třídy či rozšíření nabídky kroužku při 

základní škole. V oblasti školství respondenti vyjádřili svou obavu, zdali s dalším a postupným 

přílivem nových občanů, budou dostačující kapacity v mateřské a základní škole.  

 

V oblasti vybavenosti obce se respondenti se vyjadřovali pozitivně k dopravnímu napojení na Prahu a 

Kladno, avšak zde byly především námitky respondentů z MČ Srby k upravení dopravních spojů. 

Pozitivně byla hodnocena dostupnost parkovacích míst, technická infrastruktura, dětská hřiště a 

možnost hraní pro děti, cyklostezky, víceúčelová hřiště, in-line dráhy. Respondenti kriticky hodnotili 

nedostatek místa a příležitostí pro setkávání lidí. Ačkoliv byla dopravní infrastruktura hodnocena spíše 

pozitivně, respondenti uváděli i některé slabé stránky dopravy v obci. Občané se negativně vyjadřovali 

k parkování na náměstí, k parkování kamionů na nevhodných místech, k absenci dodržování pravidel 

silničního provozu. Občané negativně vnímali i nedostatečnou opravu chodníků, absenci některých 

potřebných chodníků v místech. Mezi dalšími náměty a připomínkami ze strany obyvatel bylo 

vybudování vlakové zastávky v Srbech, posílení spojů ze Srb do Kladna, zajištění dopravy na Zličín a 

zlepšení dopravního napojení pro děti ze Srb dojíždějících do Tuchlovic do základní školy.  

 

Další oblastí, která byla hodnocena v anketním šetření, byla práce obecního úřadu a zastupitelstva obce. 

Více než 50 % obyvatel hodnotí tyto činnosti spíše kladně až velmi kladně. V oblasti spokojenosti 

s prací zastupitelstva a obecního úřadu občané nejvíce kritizovali nedostatečnou informovanost o dění 

obci. Otázka informovanosti byla hodnocena nejen v otázce spokojenosti občanů se správou obce, ale 

také byla tato otázka řešena samostatně, kde sice respondenti uvedli, většinou, že jsou informováni o 

dění v obci, avšak i tito respondenti uváděli dílčí nedostatky, které je v oblasti komunikace s občany 

zlepšit. Respondenti žádají nezveřejňovat informace pouze na internetových stránkách, ale také 

papírovou formou (např. plakáty, letáky). Zároveň by respondenti uvítali větší informovanost o 

připravovaných akcích na internetových stránkách, vytvoření ročního kalendáře akcí, větší všeobecnou 

informovanost za použití rozhlasu (oprava a zprovoznění rozhlasu), zlepšení otevřenosti obce 

v poskytování informací o činnosti vedení obce a obecního úřadu. Občané poukazovali na zájem o 

zveřejňování usnesení a pozvánek na veřejná zasedání zastupitelstva a zveřejňování shrnutí z jednání 

ze zastupitelstva, zasílání sms informací občanům, zlepšení informovanosti občanů v rámci 

Tuchlovických novin. Zároveň se občané necítí být dostatečně informováni o rozvojových projektech 

a prioritách obce. Do budoucna by uvítali podporu ze strany obce v zapojování občanů do 

rozhodovacích procesů i do realizace priorit rozvoje obce. Bylo poukazováno na posílení komunikace 

s občany.  

 

Práce obecního úřadu a místního zastupitelstva se odráží i v zajištění celé řady sociálních a 

ekonomických otázek spojených s rozvojem obce. Jednou z těchto otázek je i problematika bezpečí. 

Většina respondentů v šetření uvedla, že v obci je nízká kriminalita, že tuto oblast nepovažují za 
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naléhavou pro řešení úkolů, avšak při bližším zkoumání respondenti i v oblasti bezpečí a kriminality 

našli nedostatky, kterými by se vedení obce mělo zabývat. V oblasti kriminality nejvíce upozorňovali 

na vandalství a ničení veřejného majetku, nebezpečí drogové závislosti (injekční stříkačky na dětském 

hřišti) a alkoholové závislosti a na možné problémy s příchodem nepřizpůsobivých občanů do obce.  

 

Respondenti se v rámci šetření vydefinovali oblasti, které by se měli přednostně rozvíjet. Oblasti, které 

by se měly nejvíce rozvíjet, souvisí i s problematickými okruhy, které byly zmíněny výše. Nejvíce si 

respondenti přejí, aby se více pozornosti v práci úřadu věnovalo čistotě a životnímu prostředí, dále 

veřejným prostranstvím a budování a rozvíjení míst pro společná setkávání. Dále si občané přejí, aby 

se rozvíjeli zdravotní služby a zaměstnanost, aby bylo podporováno vytváření pracovních míst, aby 

zaměstnanost předcházela případným sociopatologickým jevům, které by se v obci mohly objevit 

(např. kriminalita spojená s nezaměstnaností). Celkové hodnocení je zpracováno v následujícím grafu. 

 

 

 

Názory respondentů, které vyjádřili ve spojení s otázkou, které oblasti by obec měla přednostně 

rozvíjet, se plně odráží v názorech respondentů, čím by se obec měla stát v budoucnu. Nejvíce 
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Které oblasti by se měly podle Vašeho názoru přednostně rozvíjet, aby 
se Tuchlovice stala takovou obcí, jakou ji chcete mít
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respondentů si přeje klidnou obec pro příjemné žití a jako druhou nejvíce upřednostňovanou oblastí je 

obec zeleně s kvalitním životním prostředím. Celé hodnocení je zpracováno v následujícím grafu. 

 

 

Anketní šetření mezi obyvateli obce se také zaměřilo na zjištění preferencí, kam by v nejbližší době 

měly směřovat investice, které obec má v plánu realizovat. Z výzkumu preferencí respondentů 

vyplynulo, že si nejvíce přejí rekonstrukce ulic. Rekonstrukce ulic již byla několikrát zmiňována 

v otázce architektonického a urbanistického řešení obce, ale také v oblasti nedostatečné infrastruktury 

(např. chybějící chodníky). Jako druhý velmi palčivý problém, kam by obec měla investovat své 

finanční prostředky, se jeví problematika silniční bezpečnosti, kdy si respondenti přejí, zvýšení 

bezpečnosti hlavně v oblastech, kde si hrají děti (dětská hřiště, zmrzlinárna pod.) a dále si občané přeji 

investice do veřejného osvětlení a odvalu dolu Tuchlovice. Celé hodnocení je zpracováno 

v následujícím grafu. 
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Otázka č. 7 - Čím by se podle Vás měmal stát obce Tuchlovice v budoucnu.

Počet preferencí
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Závěry 

Realizované anketní šetření ukázalo na preference rozvojových aktivit v obci z pohledu postojů občanů 

a zároveň odhalilo určitá slabá místa, která by podle názorů respondentů mohla být v budoucnu limitem 

v dalším rozvoji obce. Výstupy šetření naznačují, že respondenti si přejí žít v obci, která bude plná 

zeleně, bude dbát na rozvoj a kvalitu veřejných prostranství a životního prostředí a zároveň v obci, 

která bude nabízet kvalitní společenské, kulturní a sportovní vyžití pro všechny věkové skupiny 

obyvatel, kteří zde žijí. V rámci výzkumu byly objeveny různé dílčí problémy napříč oblastmi, které 

bude potřeba řešit, ať už je to výstavba nové dopravní infrastruktury, technické infrastruktury (v 

případě dalšího zvyšování počtu obyvatel), zlepšení nabízených služeb, tak bude i nezbytné zvyšovat 

transparentnost a komunikativnost místního úřadu.  

 

Podstatné jsou názory občanů, kteří upozorňují na rizika nadměrné budoucí výstavby v obci. Občané 

se obávají ničení okolní krajiny a krajinných hodnot. Někteří občané odmítají i rozvoj dalších 

průmyslových zón v obci. Potenciálním problémem rozvoje obce do budoucna je také pomalu rostoucí 

sociální napětí, které bylo možné vysledovat z některých odpovědí na některé otázky. Především se 

může jednat o rostoucí kriminalitu, vandalství, nedostatek pracovních příležitostí pro vybrané skupiny 

obyvatel, špatné sousedské vztahy.    
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Otázka č. 10 - Obec uvažuje o realizaci některých níže uvedených 
investic. Které z možných investičních akcí byste dal/a přednost?
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Mezi hlavní nedostatky života v obci a zároveň priority pro budoucí rozvoj obce označili obyvatelé 

obce následující oblasti: 

 Potřeba řešit urbanistické a architektonické prostředí v obci: zejména řešení náměstí a 

přilehlých ploch a ulic, rekonstrukce místních chodníků, chybějící nebo poškozené označení ulic v celé 

starší zástavbě obce, revize územního plánu a intenzity dalšího rozvoje obce 

 V oblasti vzdělávání: prodloužení provozní doby MŠ, zvýšení kvality stravování jídelny ZŠ, 

zavedení výuky AJ od první třídy, rozšíření kroužků pro děti – kvalita MŠ a základní školy byla 

hodnocena velmi kladně 

 Posílení občanské infrastruktury v lokalitě SRBY (občanská infrastruktura, obchody se 

základními potravinami, zvýšení informovanosti o dění v obci, lepší dopravní spojení pro děti 

dojíždějící ze Srb do ZŠ Tuchlovice, lepší dopravní spojení do Kladna i Prahy,místo pro sportovní 

vyžití, zájmové kroužky atd.) 

 Další rozvoj infrastruktury a služeb v obci: kvalitní nekuřácká restaurace, otevírací doba pošty, 

bankomat, obavy z růstu potřeb na další investice do občanské a technické infrastruktury v případu 

dalšího růstu obce 

 Životní prostředí: spalování nevhodných materiálů v kamnech, dešťová kanalizace, pořádek 

v obci (zejména ve spojení se psími miláčky), ochrana stávající krajiny a vzhledu obce (obavy před 

nekontrolovatelným rozpínáním a růstem obce na úkor krajiny a přírody), zvýšení kapacity kontejnerů 

na recyklovaný odpad, sběrný kontejner o víkendu, vzhled veřejných i soukromých pozemků 

 Posílení možností sportovního, společenského a kulturního vyžití, posílení možností pro 

setkávání, rozvoj komunikačních a komunitních prostor, využití letního kina, obnovení tradic obce  

 Doprava a dopravní infrastruktura: odklonění dopravy ze středu náměstí, parkování na náměstí, 

parkování kamionů, dodržování pravidel silničního provozu, propojení cyklostezkou nebo chodníkem 

Tuchlovice se Slovankou a K. Žehrovicemi, vlaková zastávka v Srbech, posílení dopravního spojení 

do Kladna, přístupová cesta k lesu – cyklostezka jako diskriminační prvek na území obce 

 Bezpečnost: krádeže hřbitov, požívání návykových látek (injekční stříkačky na dětském hřišti), 

bezpečnost dětí, vandalismus, zájem o zřízení obecního strážníka, alkoholismus, rostoucí kriminalita, 

obavy z nových „problémových“ sociálních skupin v obci, sociální a sousedské vztahy, konflikty mezi 

občany. 

 

Občané a další obyvatelé si uvědomují, jaké jsou v obci možnosti, potenciál a slabiny pro další rozvoj 

obce. Zároveň si dobře uvědomují, co přinesl vývoj za posledních 10 let. Většina respondentů vyjádřila 

své preference hlavně v oblasti architektonického a urbanistického řešení veřejných prostranství. Jako 

významnou hodnota se ukazuje důraz na čistotu životního prostředí a všech veřejných prostranství, 

podpora zeleně v obci a v dalších rekreačních a relaxačních zónách.  

 

Schváleno zastupitelstvem obce dne 24.9.2018 usnesením č. Z-07-8/2018 
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