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PŘEDMLUVA
Strategický plán obce Neprobylice je koncepčním dokumentem, který


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



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

Ke strategické části dokumentu jsou volně připojeny projektové karty, v nichž jsou
charakterizovány jednotlivé akce, s nimiž v horizontu zhruba dvou následujících volebních
období obec počítá a které jsou potřebné k tomu, aby se podařilo naplnit strategickou vizi
formulovanou v tomto strategickém plánu.
Strategický plán obce Neprobylice vznikal v součinnosti zastupitelů obce a zpracovatelů,
Přemyslovské střední Čechy o.p.s., do jehož územní působnosti obec Neprobylice patří.
Zastupitelé obce revidovali analytickou část, charakterizovali společně se zpracovateli
současný stav obce ve SWOT analýze, formulovali strategickou vizi své obce a připravili pro
dokument projektové karty, vycházející ze stavu a očekávání na jaře roku 2015, kdy byl
strategický plán obce zpracován.
V textu bylo využito fotografií a dalších obrazových a mapových podkladů z internetových
stránek úřadu obce a dalších internetových zdrojů.

Kostel sv. Ducha
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1. ÚVOD
Obec Neprobylice se nachází na sever od města Slaný, v mírně kopcovité krajině
s nadmořskou výškou kolem 250 metrů. Obcí s rozšířenou působností, pod niž Neprobylice
spadají, je Slaný. Rozloha katastru obce je 344 ha, v obci žije 166 obyvatel. Obec se v roce
1990 opět osamostatnila, do té doby byla součástí Kvílic.
Tab. č. 1: Neprobylice – základní informace
ZUJ (kód obce):

571521

NUTS5:

CZ0203571521

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0203 - Kladno

NUTS3:

CZ020 - Středočeský kraj

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Slaný

Obec s rozšířenou působností:

Slaný

IČ:

00640492

Katastrální plocha (ha):
Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2015:

344
166

Nadmořská výška:

251 m. n. m.

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):
První písemná zpráva (rok):

14° 01' 39'' E, 50° 15' 50'' N
1316

Počet katastrů:

1

Počet územně technických jednotek:

1

Počet částí obce:

1

PSČ:

273 75 (Třebíz)
Zdroj: ČSÚ

1. 1 Krátce z historie
Asi 6 km od Slaného na Pozdeňském potoce se nachází víska do počtu obyvatel nevelká,
zato bohatá svou historií a pamětí místních lidí. Archeologické vykopávky doložily osídlení již
z doby bronzové v oblasti zvané Na Mourově, kde byly nalezeny šperky, keramika a další
předměty.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1316, jež uvádí Michala z Neprobylic.
Neprobylice byly na konci 14. století rozděleny na dvě části - horní s tvrzí zvanou Hrádek a
dolní část také pravděpodobně s tvrzí, která však později beze zbytku zanikla.
V polovině 16. století koupil horní část Václav Pětipeský z Chýš, Egerberka a na Blahoticích,
který se zasloužil o sloučení obou částí obce a Hrádek nechal v letech 1587-88 přestavět
v renesančním slohu. Dokladem toho jsou dodnes patrné erby Václava Pětipeského, jeho
manželky Izoldy Vojkovské z Milhostic a pamětní kamenná deska. Pro aktivní účast
Pětipeských na stavovském povstání v letech 1618-1620 připadl jejich majetek hraběti
Jaroslavu Bořitovi z Martinic na Smečně a stal se tak hospodářskou součástí Smečensko –
martinického, později Clam-martinického panství.
Ve dvacátých letech 20. století došlo k parcelaci Clam – martinického dvora, ke kterému
patřilo 440 strychů polí a luk, rybník a prutník. Na návsi stával již před rokem 1352 farní
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kostel se hřbitovem a zvonicí, který musel být roku 1741 pro starobu snesen. Nový barokní
kostel sv. Ducha byl vystavěn na jižním návrší obce.
Nedaleko tohoto kostelního areálu vyrostla roku 1896 i kopie původní zvonice ze 16. století,
do níž jsou zasazeny renesanční náhrobní kameny rodu Pětipeských. Jako jediná v Čechách
má otevřené zvonové patro a nese tři zvony z 15. a 16. století. Kříž pod zvonicí v roce 1911
stál v cestě nově plánované silnici Neprobylice – Kutrovice a musel být přeložen.
Nejvýznamnější památkou lidové architektury je areál usedlosti čp. 14 v západní části návsi,
která je součástí skanzenu ve Třebízi.
V roce 1904 se Neprobylice uvádějí s přidělenou obcí Kutrovice. První světová válka zasáhla
do života Neprobylických, když si vyžádala šest obětí. Roku 1919 se ve vsi uvádí 240
obyvatel. Tehdy také došlo k rozdělení obcí Neprobylice - Kutrovice.
První samostatné zastupitelstvo tvořili: starosta Pražák Václav č. p. 32, náměstek starosty
Václav Hájek č. p. 23, zastupitelstvo: František Šrámek č. p. 13, František Dragoun č. p. 39,
Cimmerman Vilém č. p. 49, Dundr Václav č. p. 18, Dvořák Antonín č. p. 17, František Frolík
č. p. 21, Kratochvíl Čeněk č. p. 8, Podpěra František č. p. 5, Švingr Bohuslav č. p. 41,
Vojtěch Antonín č. p. 15, Paur Jaroslav č. p. 24.
V roce 1925 se zavádí veřejný telefon a o tři roky později proběhla i další modernizace obce,
a to elektrifikace. V hostinci Bohuslava Paura č. p. 25 bývalo jeviště ochotnického spolku
Havlíček a ve třicátém šestém roce založen také spolek Baráčníků Pětipeský. 1937 je také
uvedena jedna velká osobnost spjatá s rodem Podpěrů z Neprobylic. Je jím profesor
dr. Josef Podpěra - botanik, ruský legionář, zakladatel botanické zahrady Masarykovy
univerzity v Brně, ředitel Moravského zemského muzea, rektor Masarykovy univerzity v Brně
(narozen 7. 11. 1878). Stávaly zde dvě kovárny č. p. 45 a č. p. 50, smíšený obchod
s hostincem č. p. 25, obchod s potravinami č. p. 51, obecní váha, školka i žňový útulek pro
děti a knihovna.
V letech 1961-1979 byly Neprobylice osadou patřící ke Kutrovicím, 1980-1990 součástí obce
Kvílice a od roku 1990 jsou samostatnou obcí na okrese Kladno.

1. 2 Kulturní a přírodní památky
V obci jsou zapsány čtyři nemovité kulturní památky:
- Kostel sv. Ducha (rejstř. č. 42036/2-538)
- Zvonice (rejstř. č. 21872/2-539)
- Tvrz čp. 49 – Hrádek (rejstř. č. 34635/2-540)
- Obytný dům čp. 14 (rejstř. č. 40740/2-4055)
Kostel svatého Ducha – původní starodávný kostel, který stál uprostřed vsi poblíž tvrzi
Hrádek, byl v roce 1741 rozbořen pro starobu a vlhkost. Zůstala po něm zvonice na návsi.
Na jeho místě leží v trávě asi půl metru veliký kříž. V témže roce byl kostel znovu vystaven
na jižní straně Neprobylic, původně v barokním stylu. V 19. století byl upraven, dnes je
zchátralý.
Zvonice na návsi, dřevěná na zděné podezdívce, replika z roku 1896 nahradila původní
zchátralou stavbu z druhé poloviny 15. století, pozůstalou při starém kostele, zbořeném roku
1741. Trojice zvonů je původní. Největší zvon Václav odlil zvonař Brikcí z Cimperka roku
1595 na náklad Václava a Isoldy Pětipeských z Chyš, prostřední zvon Jindřich zhotovil mistr
Bartoloměj Berounský roku 1510, nejmenší zvon Marie není datován (15. století?) a jeho
tvůrce zůstává neznámý. V podezdívce zabudována dvojice renesančních náhrobníků
někdejších majitelů vsi, pánů Pětipeských z Chýš a Egerberka z let 1602 a 1604. Zvonice
podobného typu se dochovaly ještě v Kvílicích a Rakovníku.
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Dřevěná zvonice na návsi

Zbytky tvrze Hrádek označované také jako Horní tvrz pocházející ze 14. století, zachovány
zůstaly jen sklepy a zdi. Na jižní straně je deska s letopočtem 1588, znaky Václava staršího
Pětipeského z Chýš a Egenberka a jeho manželky. Tvrz se rekonstruuje.

Hrádek, aneb Horní tvrz
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Památkově chráněným stromem je skoro dvousetletá lípa malolistá na pozemku „Na
dlouhém" na kótě 288 v polích asi 300 m vpravo od silnice Neprobylice – Páleček. Kmen má
obvod tři metry, výška stromu je asi 13 metrů.

Chráněná lípa u Neprobylic

1. 3 Geografie a klimatické podmínky
Slánsko je oblastí s mírně teplým, suchým klimatem s mírnou zimou a krátkým trváním
sněhové pokrývky. Klima je charakterizováno údaji:
 průměrná roční teplota se pohybuje okolo 8°C
 průměrný roční srážkový úhrn činí méně než 500 mm; vzhledem k tomu, že území
severně od Prahy, leží ve srážkovém stínu Krušných hor a Českého středohoří a patří
k nejsušším oblastem v Čechách
 délka vegetačního období je udávána v délce 168 dnů
 teplotní a srážková maxima jsou zpravidla v červenci
 počet souvislých mrazivých dní v roce nepřesahuje 85
 střední počet dní v roce se souvislou sněhovou pokrývkou je 38 a má v posledních
desetiletích klesající tendenci
 větry vanou nejčastěji z jihozápadu, západu a severozápadu s průměrnou rychlostí
větru 4 – 5 m/s, v nárazech maxima do 15 m/s.
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2. OBYVATELSTVO
2. 1 Základní informace o obyvatelstvu obce
Většina obcí Kladenska a Slánska měla nejvyšší počet obyvatel v letech kolem první světové
války. Pak nastala stagnace a po druhé světové válce pokles. V Neprobylicích bylo vůbec
nejvíce lidí dokonce hned v prvním sčítání na našem území, tedy v roce 1869. Pokles po
druhé světové válce skončil mezi roky 1980-1990 (obec byla součástí Kvílic) na úrovni 100
obyvatel. Od té doby Neprobylice opět rostou, sčítání v roce 2011 zaznamenalo 134 lidí,
v současnosti je počet kolem 160 osob.
Počet domů se od druhé světové války prakticky neměnil.
Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel a domů v obci Neprobylice
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Zdroj: ČSÚ - SLBD 2011 (počet domů: v letech 1961-1980 jen trvale obydlené)

Věková struktura obyvatelstva v obci Neprobylice
Obec má více dětí do 15 let než osob starších 65 let, vysoký je však hlavně podíl osob
v produktivním věku.
Tab. č. 2: Obyvatelstvo obce Neprobylice podle věku
Počet trvale bydlících
obyvatel
k 26. 3. 2011

0-14 let

15-64 let

65 a více let

Celkem

134

19

101

14

Muži
Ženy

70
64

12
7

50
51

8
6

Počet obyvatel ve věku

Zdroj: ČSÚ - SLBD 2011
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Tab. č. 3: Podíl obyvatel obce, okresu a kraje v produktivním věku
na celkovém počtu obyvatelstva k 26. 3. 2011 v %
věk
Předproduktivní (0-14 let)
Produktivní (15-64 let)
Poproduktivní (65 a více let)
celkem
Index stáří*/

Neprobylice
14,1
75,5
10,4
100,0
73,7

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

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

*Poměr počtu obyvatel ve věku od 65 let proti počtu ve věku 0-14 let v %
Zdroj: ČSÚ - SLBD 2011

2. 2 Struktura obyvatelstva podle pohlaví a rodinného stavu
V obci Neprobylice je mužů poněkud více než žen (v celé české populaci je žen 52 %). Mezi
ženami je tradičně vyšší počet vdov, mezi muži více svobodných.
Graf č. 2: Obyvatelstvo obce Neprobylice podle rodinného stavu (v %)
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Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, data k 26. 3. 2011

2. 3 Přirozený pohyb obyvatelstva
Růst obyvatel obce Neprobylice v posledním desetiletí byl způsoben tím, že se do obce
přistěhoval relativně velký počet osob (v porovnání s celkově malou populací). Přirozený
pohyb obyvatelstva byl v obci za období 2008-2014 poměrně malý.
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Tab. č. 4: Pohyb obyvatelstva ve Středočeském kraji a v obci za období leden 2008 leden 2014 (celkové změny za šest let vztažené na počet obyvatel v roce 2008, v %)
údaje
živě narození
zemřelí
přirozený přírůstek
přistěhovalí
vystěhovalí
přírůstek stěhováním
celkový přírůstek

Neprobylice
7,2
4,3
+2,9
46,4
26,1
+20,3
+23,2

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

Zdroj: ČSÚ 2014

2. 4. Vzdělání
V obci Neprobylice bylo podle sčítání v roce 2011 ve srovnání s okresním, krajským a
republikovým průměrem velmi málo lidí s vysokoškolským vzděláním.
Tab. č. 5: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatel ve věku od 15 let (v %)
Neprobylice
Okres Kladno
Středoč. kraj
ČR

Bez vzd.
0,00
0,06
0,05
0,05

základní
25,2
18,7
16,9
17,4

vyučen
38,3
32,8
33,6
32,8

Mat. + VOŠ
29,6
32,1
32,2
30,9

VŠ
3,5
10,2
11,2
12,4

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

Graf č. 3: Obyvatelstvo obce Neprobylice starší 15 let
podle nejvyššího dokončeného vzdělání
maturita + VOŠ
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Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011
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3. STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI
3. 1 Pracovní síly
Celkový podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva byl v roce 2011 v obci Neprobylice nad
úrovní kladenského okresu nebo Středočeského kraje. Je to dáno vysokým podílem osob
v produktivním věku.
Tab. č. 6: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (v % z celé populace)
Celkem
Neprobylice
okres Kladno
Středočeský kraj
Česká republika

56,7
50,3
50,0
49,0

zaměstnaní
nezaměstnaní
zaměstnanci zaměstnavatelé OSVČ
38,8
3,7
3,7
5,2
35,9
1,4
5,2
4,8
35,2
1,6
6,3
4,1
34,2
1,6
5,6
4,8

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

3. 2 Nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti je v obci Neprobylice kolísavá, dlouhodobě se pohybovala kolem
průměru okresu Kladno, v posledním měsíci výrazně klesla („číselně“ to znamená, že tři
nezaměstnaní sehnali práci…).
Graf č. 3: Podíl nezaměstnaných osob v roce 2014 (v %)
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Na konci roku 2012 MPSV změnilo metodiku vykazování nezaměstnanosti. Ta byla původně
definována jako podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let proti počtu ekonomicky aktivních
15-64 let, nyní ji vykazuje jako „podíl nezaměstnaných osob“, což jsou dosažitelní uchazeči ve věku
15-64 let proti počtu celé populace ve stejném věkovém rozmezí. Vedle toho vykazuje ČSÚ „obecnou
míru nezaměstnanosti“ podle mezinárodních norem ILO (podíl nezaměstnaných na celkové pracovní
síle), tyto údaje se zakládají na výběrovém šetření pracovních sil a nejsou tudíž k dispozici po obcích.
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4. MÍSTNÍ EKONOMIKA
4. 1 Zemědělství
Zemědělská půda představuje 93 % rozlohy obce, což je zcela mimořádný podíl. Naprosto
převažuje orná půda (celkem 84 % katastru), asi 7 % plochy území zaujímají chmelnice.
Lesy v katastru Neprobylic prakticky nejsou, minimální je i podíl dalších přírodních ploch, což
je příčinou nízkého koeficientu ekologické stability.
Tab. č. 7: Výměry zemědělské a nezemědělské půdy v obci Neprobylice (v roce 2013)
Druh
Celková výměra pozemku
Zemědělská půda
Zahrady
Louky
Chmelnice a vinice
Orná půda
Ovocné sady
Nezemědělská půda
Vodní plochy
Ostatní plochy
Lesní půda
Zastavěné plochy

v ha
344
320
3
3
23
288
3
24
4
14
1
5

%
100,0
93,0
0,9
0,9
6,7
83,7
0,9
7,0
1,2
4,1
0,3
1,4

Zdroj: ČSÚ, 2013

4. 2 Podnikatelské subjekty v obci
V roce 2013 bylo registrováno v obci 42 podnikatelských subjektů. Největší podíl (asi tři
čtvrtiny) představovali podnikatelé - fyzické osoby.
Tab. č. 8: Přehled podnikatelských subjektů dle typu subjektu (v roce 2013)
Počet
32
5
2
2
41

Typ subjektu
Podnikatelé - fyzické osoby
Svobodná povolání
Obchodní společnosti
Ostatní právní formy
Celkem
Zdroj: ČSU, 2013
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%
78
12
5
5
100
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Tabulka č. 9: Hospodářská činnost
– počet podnikatelských subjektů podle odvětví - rok 2012
Odvětví

Počet

%

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

8

23

Stavebnictví

7

19

Profesní, vědecké a technické činnosti

6

16

Ubytování, stravování a pohostinství

0

0

Zpracovatelský průmysl

6

16

Doprava a skladování

2

5

Zemědělství, lesnictví, rybolov

3

8

Služby v oblasti nemovitostí

1

3

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

2

5

Kultura, zájmová činnost

0

0

Ostatní + nezjištěno
Počet podnikatelských subjektů celkem

2

5

37

100

Zdroj: ČSU, 2013

4. 3 Rozpočet obce
Rozpočty obcí jsou skutečnosti k uzavřenému 12. měsíci v daném roce.
Příjmy
Daňové příjmy obce mírně rostou, zčásti je to důsledek rostoucí populace, vzestup v roce
2013 je důsledkem změny rozpočtového určení daní.
Příjmy v roce 2014 zvýšila dotace na vodovod (2966 tis. korun), převod peněz z účtů obce
(3116 tis. korun, předfinancování dotace, promítá se pak i do výdajů) a příspěvek na pořízení
dlouhodobého majetku (782 tis. korun).
Tab. č. 10: Příjmy obce Neprobylice za roky 2012-2014 (v tis. Kč)
Druh příjmu
Celkové příjmy
- daň z příjmu FO ze závislé činnosti
- daň z příjmů FO ze sam. výděl. čin. a kap.
- daň z příjmu PO (vč. za obec)
- daň z přidané hodnoty
- daň z nemovitosti
Ostatní poplatky
Daňové příjmy celkem
Transfery od kraje
Převody z rozpočtových účtů
Ostatní příjmy celkem
Nedaňové příjmy celkem
Zdroj: OÚ 2015
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2012
1706
234
39
257
463
309
77
1379
98
207
20
325

2013
2092
285
38
307
615
315
81
1641
33
398
21
452

2014
8946
321
41
350
636
304
80
1732
3292
3116
806
7214
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Výdaje
Rozhodující investicí posledních let byla výstavba vodovodu. Obec na ni použila dotaci a
vlastní úspory k jejímu předfinancování.
Tab. č. 11: Vybrané výdaje obce Neprobylice v letech 2012-2014 (v tis. Kč)
Druh výdaje

2012

2013

2014

Provozní výdaje
Investiční výdaje
Předfinancování dotace
Výdaje celkem
z toho:
- zastupitelstvo obce + volby
- správa OÚ
- veřejné osvětlení
- odpady
- pozemky + územní plán + komun. služby
- kultura (vč. sděl. prostředků)
- požární ochrana
- tělovýchova a zájmová činnost
- vodní hosp. (vč. kan. a pitné vody)
- vzhled obce, zeleň
- školství
- výdaje na finanční operace
- převody vlastním fondům

1328
277
0
1605

1479
74
0
1553

1426
3859
3116
8401

174
475
155
124
86
2
5
213
135
182
40
14
0

193
489
44
119
34
1
5
57
75
493
27
18
0

255
469
58
128
0
10
5
27
4002
310
0
21
3116

Zdroj: OÚ 2015

Graf č. 5: Vývoj investičních a provozních výdajů v letech 2012 – 2014 (tis. Kč)
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Tab. č. 12: Rozpočtový výhled na roky 2014-2016
(jednotlivý rok z období)
Druh příjmu
Daňové příjmy
- daň z příjmu FO ze závislé činnosti
- daň z příjmů FO ze sam. výděl. čin. a kap.
- daň z příjmu PO (vč. za obec)
- daň z přidané hodnoty
- daň z nemovitosti
Ostatní poplatky
Nedaňové příjmy celkem
Příjmy celkem

tis. Kč
2476
380
80
500
900
500
116
30
2506

Druh výdaje
Vodovody, údržba a investice
MŠ a ZŠ (příspěvky obcím)
Veřejné osvětlení
Územní plánování
Odpadové hospodářství
Péče o vzhled obce
Platby daní a poplatky státního rozpočtu
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Celkové výdaje

tis. Kč
600
114
60
200
164
382
2
250
702
30
2506

Zdroj: OÚ 2012
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5. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ
Domovní fond dle SLDB 2011 tvořilo 54 domů, z nichž asi pětina není trvale obydlených
(poměrně málo v porovnání s okolními obcemi)
Domy jsou většinou v soukromém vlastnictví, jedná se v naprosté většině o rodinné domky,
jediný obydlený dům je zařazen jako „ostatní budovy“.
Tab. č. 13: Základní údaje o domovním fondu v obci v roce 2011
Členění
Domy celkem
Trvale obydlené domy celkem
Domy ve vlastnictví soukromých osob
Domy ve vlastnictví obce nebo státu
Bytová družstva
Kombinace vlastníků

Počet
54
44
39
0
0
2

Zdroj: ČSÚ - SLDB 2011 (u 3 obydlených domů nezjištěno)

Domovní fond je velmi rozdílného stáří, situaci značně vylepšila relativně nová stavba
v posledních patnácti letech.
Graf č. 6: Počet obydlených domů podle doby výstavby
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10

počet

8

6
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0

do 1919
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Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011

Obydlených bytů je v Neprobylicích podle posledního sčítání 50. Naprostá většina je
v rodinných domech.
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Tab. č. 14: Obydlené byty podle vlastnictví
Celkem
Ve vlastním domě
Byt v os. vlastnictví
Nájemní byt
Družstevní byt

Celkem
50
37
0
2
0

Rodinné domy
46
37
0
0
0

Bytové domy Ostatní budovy
3
1
0
0
0
0
2
0
0
0

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, dopočty - nezjištěno

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

Celkem
50
1
1
8
19
13

Rodinné domy
46
0
1
8
19
13

Bytové domy Ostatní budovy
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, dopočty - nezjištěno
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6. ÚZEMNÍ PLÁN A ROZVOJ OBCE
O pořízení územního plánu Neprobylice rozhodlo zastupitelstvo obce na zasedání dne
9. 6. 2008 podle zákona č.183/2006 Sb., v platném znění, a určilo starostku obce paní Marii
Holubovou pro spolupráci s pořizovatelem jako ,,určeného zastupitele,“ ve smyslu zákona.
Dále rozhodlo, že o pořízení územního plánu bude požádán Úřad územního plánování
stavebního úřadu ve Slaném.
Návrh zadání územního plánu byl vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů, a to od
8. 2. 2010 do 9. 3. 2010, pořizovatel současně oznámil začátek jeho projednávání dotčeným
orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím jednotlivě. Projednané a podle požadavku
dotčených orgánů upravené zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2010.
Hlavní výkres územního plánu

SÚ Slaný, Územně analytické podklady pro ORP Slaný

Návrh územního plánu byl zpracován autorizovaným Agrourbanistickým ateliérem
Ing. Stanislav Zeman v lednu 2011. Projednání návrhu územního plánu Neprobylice bylo
oznámeno dne 24. 2. 2011 a společné jednání proběhlo 17. 3. 2011. Lhůta pro stanoviska a
připomínky dotčených orgánů skončila 16. 4. 2011.
Po jeho ukončení a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánu byla vypracována zpráva
o projednání návrhu územního plánu a spolu s pokyny pro dopracování návrhu územního
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plánu byl dne 25. 5. 2012 požádán Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního
rozvoje, v souladu s § 51 stavebního zákona, o posouzení dokumentace a o vydání
stanoviska. Krajský úřad v zákonem stanovené lhůtě (dne 11. 6. 2012) posoudil územně
plánovací dokumentaci, neshledal žádné rozpory a udělil souhlas k dalšímu projednávání.
(Pořizovateli stanovisko došlo 19. 6. 2012).
Proto dne 29. 8. 2012 pořizovatel oznámením obci, dotčeným orgánům, krajskému úřadu a
sousedním obcím zahájil řízení o návrhu územního plánu Neprobylice podle § 52 stavebního
zákona. Dne 30. 8. 2012 vyvěšením veřejné vyhlášky oznámil zveřejnění návrhu územního
plánu veřejnosti. Veřejné projednání podle § 52 stavebního zákona, které představuje
modifikované řízení o vydání opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správního rádu, proběhlo dne 15. 10. 2012 od 18:00 hod. Na veřejné
projednání návrhu územního plánu Neprobylice zajistil pořizovatel účast zpracovatele Ing. arch. Václavu Dandovou, hlavní projektantku, která k návrhu územního plánu poskytla
odborný výklad.
Lhůta pro námitky a připomínky uplynula dne 15. 10. 2012 s třemi námitkami.
Připomínky uplatněny nebyly. Po zajištění stanovisek a vyjádření dotčených orgánů
k uplatněným námitkám pořizovatel s určeným zastupitelem zpracoval jejich vyhodnocení a
návrh na rozhodnutí o námitkách zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo o předložených
námitkách rozhodlo na zasedáních dne 15. 10. 2012 a 7. 1. 2013.
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7.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Obec Neprobylice nemá prakticky žádnou technickou infrastrukturu.
Tab. č. 16: Technická vybavenost obce
Výskyt
ANO
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano (papír, plasty, sklo)

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

7. 1 Voda
Katastrální území Neprobylic je odvodňováno z velké části Bakovským potokem (číslo
hydrologického pořadí 1-12-02-051, správce povodí Vltavy, s. p.) do Vltavy. Bakovský potok
pramení východně od obce Kroučová, protéká katastrem obce východním směrem a u Nové
Vsi se vlévá do Vltavy.
Část katastru stéká do Dřínovského potoka (přítok Zlonického potoka).
Do území obce vtéká Bakovský potok v neregulovaném korytě v silně zvodněné nivě
plochého údolního dna s rákosinami a lužními porosty. Ve styku s obcí, cca 100 m východně
od mostu staré silnice, je tok potoka napřímen a po východním okraji katastru veden
v umělém korytě s lichoběžníkovým profilem.
Vodovod je v obci nově zaveden.

7. 2 Kanalizace
Splaškové odpadní vody jsou v současnosti zadržovány v bezodtokých jímkách s následným
odvozem k likvidaci. Systém zůstane (po revizi stavu, potřebných úpravách objektů a
zařízení, po zdokonalení provozu a jeho kontroly), s přihlédnutím k ekonomickým
možnostem obce pravděpodobně zachován. Jako optimální se však jeví zřízení čistírny
odpadních vod západně od sídla, do níž by byly přiváděny oddílnou splaškovou kanalizací
odpadní vody z Neprobylic a Kutrovic.
V zastaveném území jsou dešťové vody, které nejsou vsakem převáděny do podzemních
vod, zčásti odváděny stávající oddílnou kanalizací do Bakovského potoka. Nové objekty
budou zasakovat dešťovou vodu na vlastních pozemcích.

7. 3

Ostatní sítě

Elektrická energie je do obce přiváděna prostřednictvím venkovního vedení 22 kW, které
rozvádí elektrickou energii do čtyř trafostanic. V centru sídla, na pravém břehu Bakovského
potoka, byla vybudována ocelová trafostanice „U potoka“. Potřebám zemědělského areálu
západně od Neprobylic slouží ocelová trafostanice „Statek“, přičemž v prostorech tohoto
areálu byla instalována ještě ocelová transformační stanice „Chmel“. Na severním okraji
sídla byla zřízena transformační stanice „Zděná“.
Obec není napojena na rozvod plynu. S plynofikací se nepočítá ani v dohledné budoucnosti.

21

Strategický plán obce Neprobylice

Severním okrajem území prochází ve směru jihozápad-severovýchod trasa dálkového
optického kabelu.
Místní telekomunikační sít je připojena z Kutrovic. V obci má zavedenou telefonní přípojku
převážná většina bytových domácností. Další rozšiřování sítě je možné pouze venkovním
vedením. V současné době se neuvažuje o kabelizaci telefonní sítě.

Statek na návsi ze 17. století
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8. DOPRAVA
8. 1 Silniční doprava
Silnice
Územím procházejí celkem tři silnice III. třídy. Vlastním sídlem prochází v severo-jižním
směru silnice III/23728, která vychází v Písku ze silnice I/7 severním směrem, po průjezdu
Neprobylicemi pokračuje na severní okraj katastru, kde se stáčí na severozápad na Klobuky,
kde ústí na silnici II. třídy č. 237 (Třebíz – Peruc – Libochovice – Třebenice). V centru
Neprobylic odbočuje ze silnice III/23728 další silnice III. třídy č. 23717 jihozápadním směrem,
prochází sídly Kutrovice, Kvílice a Plchov a v Pozdni se napojuje na silnici II/237. Spojku do
Královic představuje silnice III/23731, která v jižní části řešeného území ústí na silnici
III/23728.

Okolí obce Neprobylice

Místní komunikace
Místní komunikace nemají většinou zpevněný povrch, vedou k jednotlivým částem obce a
slouží jen pro místní potřebu. Jsou většinou v dobrém stavu. Ve směru od Lotouše a Královic
je po levé straně silnice III/23728 vybudovaný chodník, který končí v centru obce.
Hromadná doprava
Autobusové spojení obce Neprobylice je zajištěno prostřednictvím ČSAD Slaný na třech
linkách.
Největší frekvencí autobusových spojů vykazuje linka č. 220071 (Slaný – Srbeč – Mšec),
další obsluhující spoj je linka č. 220112 (Slaný – Líský), linka č. 220069 (Slaný – Klobuky –
Panenský Týnec) a linka č. 220088 (Pozdeň – Slaný – Praha).
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Cyklistická a pěší doprava
Katastrálním územím obce neprocházejí žádné cyklostezky. Od roku 2011 však obcí
prochází naučná stezka Podhradím Bílé skály. Doprava pro pěší je v obci problematická,
silnice nemají krajnice a téměř nikde nejsou chodníky.
Obec Neprobylice a sousední obec Královice spojuje koňská stezka.
Parkovací plochy
Pro potřeby dopravy v klidu u jednotlivých objektů vybavenosti v obci jsou k dispozici
parkovací místa na plochách přiléhajících komunikací.

8. 2 Železniční doprava
Obec není na žádné železniční trati, nejbližší je trať č. 110 Most – Louny – Slaný – Kralupy
nad Vltavou, nejbližší zastávkou jsou Královice u Slaného (asi 2 km).

8. 3 Ostatní doprava
Nejbližší mezinárodní letiště je v Praze-Ruzyni.
Cca 8 km je vzdáleno malé letiště pro sportovní letadla Panenský Týnec.
Letiště vzniklo z iniciativy aeroklubu v Kladně. Na letišti probíhá provoz kluzáků, letounů,
ultralehkých letadel a v neposlední řadě i paragliding. Letiště v Panenském Týnci je místem
pravidelných srazů tuningových show, tréninkovým místem kaskadérských skupin i
policejních útvarů, včetně vrtulníků záchranného systému.
Vzhledem k dostatečným rozměrům asfaltové dráhy je letiště vyhledávaným místem pro
výcvik žáků okolních aeroklubů.
Obcí neprotéká žádný vodní tok využitelný pro vodní dopravu.
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9. VYBAVENOST A SLUŽBY
V obci chybí základní škola a zdravotnické zařízení. Část vybavenosti je v blízké Třebízi
(MŠ, pošta), základní škola v Kvílicích, zbytek ve Slaném.
Jedinou občanskou vybaveností je obecní úřad a malý obchod s potravinami.
Tab. č. 17: Občanská vybavenost obce
Výskyt (nejbližší místo)

Vybavenost:
Pošta

Ne (Třebíz)

Zdravotnické zařízení
Policie ČR

Ne (Slaný)

Základní škola

Ne (Slaný)
Ne (Kvílice)

Mateřská škola

Ne (Třebíz)

Obecní knihovna

Ne (Třebíz)

Hřbitov

Ne (Pozdeň)
Zdroj: ČSÚ, OÚ

9. 1 Školství
Nejbližší základní škola je v Kvílicích, kde je úplná základní škola s více než 120 žáky. Je to
spádová škola pro cca 15 obcí (samotné Kvílice mají cca 80 obyvatel).
Mateřská škola je v Třebízi.

9. 2 Lékařská péče a sociální péče
V obci se nenachází lékařská ordinace, nejbližší ordinace praktického lékaře a nemocnice
jsou ve Slaném.

9. 3 Sport a kultura
Pravidelně se pořádají tradiční akce, jako je pálení čarodějnic, dětský den, rozloučení
s prázdninami, POVOLFEST, nohejbalový a fotbalový turnaj.
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10.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V katastru Neprobylic je málo lesů a vodních ploch a naopak mimořádně vysoký podíl orné
půdy, koeficient ekologické stability je proto velmi nízký (0,12).
Registrována jsou dvě chráněná ložiska černého uhlí (samozřejmě nevyužívaná).
Územní plán chrání přírodní hodnoty obce tím, že do volné krajiny nenavrhuje (s výjimkou
rozšíření rychlostní silnice R7) žádnou výstavbu, žádné chatové lokality nejsou navrhovány.
V rámci podmínek pro využití území je stanovena podmínka, že veškeré stavby budou
respektovat architektonicko-urbanistický charakter okolní stávající zástavby.
Obec Neprobylice byla zahrnuta do generelu ÚSES okresu Kladno, který vymezil v území
následující prvky Územního systému ekologické stability (biocentra a biokoridory):

Nový územní plán navrhuje tuto soustavu doplnit na systém tří lokálních biocenter a
10 lokálních biokoridorů.

10. 1 Odpady
Obecně závazná vyhláška obce Neprobylice upravuje nakládání s komunálním odpadem a
se stavebním odpadem. Vyhláška je závazná pro občany, kteří mají na území obce trvalé
nebo přechodné bydliště, pro osoby, které se na území Neprobylic zdržují, pro právnické
osoby a podnikatele, kteří jsou původci stavebního odpadu.
V obci mají zavedeno separované třídění odpadu – plasty, sklo, papír.

10. 2 Ovzduší a hluk
Dle Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO I) nejsou na území obce
Neprobylice provozovány žádné velké zdroje znečišťování ovzduší.
Problém s hlukem z dopravy je minimální.
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11.

MÍSTNÍ SPRÁVA

Základní legislativní normou, kterou se ve své činnosti řídí obec, je zákon č. 128/2000 Sb.,
ve zněních pozdějších předpisů (zákon o obcích). Obec Neprobylice spravuje své záležitosti
samostatně a zároveň vykonává státní správu v rozsahu tzv. přenesené působnosti.
Nejvyšším a zároveň výkonným orgánem samosprávy je zastupitelstvo obce volené na čtyři
roky. V současném volebním období má pět členů, kteří byli zvoleni v komunálních volbách,
které se konaly v říjnu 2014. Zastupitelstvo obce Neprobylice pracuje v čele se starostou
obce a místostarostou.
V posledních komunálních volbách v roce 2014 kandidovala jediná volební strana, Sdružení
nezávislých kandidátů, z 6 osob na kandidátce vybrali voliči pět.

Obecní úřad v obci Neprobylice

Adresa úřadu
Obecní úřad Neprobylice
Neprobylice 4
273 75 Třebíz
tel.: 739 531 934 (starosta)
e-mail: neprobylice@seznam.cz
starosta: Martin Nechyba
místostarosta: Roman Kartes
Úřední hodiny starosty:
Pondělí
19.00-20.00
Úřední hodiny účetní:
pondělí
8.00-12.00
středa
13.00-17.00
Internetové stránky obce: www.neprobylice.com
Podpisem starosty deklarovala obec Neprobylice v roce 2007 souhlas s naplňováním
Strategického plánu LEADER, na jehož základě Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o. (nyní
o.p.s.) jsou v období 2007-2013 příjemcem podpory z evropského dotačního titulu Program
rozvoje venkova/LEADER, a všechny obce, neziskové organizace a podnikatelé z území,
které toto sdružení spravuje, mohou být žadateli o podporu z tohoto programu. Obec
Neprobylice podalo dva projekty, ani jeden však nebyl vybrán mezi podporované.
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Území působnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s. podle obcí s rozšířenou působností
(programové období 2014 – 2020)

Rybníček v Neprobylicích
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12.

SHRNUTÍ

12. 1 Analytická východiska pro SWOT analýzu
Hlavní charakteristiky obce
 Obec Neprobylice spadá do působnosti obce s rozšířenou působností Slaný, nachází
se severně až severozápadně od Slaného.
 Katastr obce má rozlohu 344 hektarů. V současnosti žije v obci přibližně 160
obyvatel.
 Obec nemá prakticky žádnou technickou infrastrukturu a jen minimální občanskou
vybavenost (obchod), v posledních letech však počet obyvatel roste.
 Od roku 1960 do roku 1990 nebyla obec samostatná, patřila nejdříve pod Kutrovice,
od roku 1980 i s Kutrovicemi pod Kvílice.
Ekonomický profil, lidský potenciál a trh práce
 Počet obyvatel obce se pohyboval v období cca kolem první světové války a za
předválečné republiky nad hranicí 200 lidí, pak začal klesat. Pokles trval až do roku
1990, kdy v obci žilo zhruba 100 obyvatel, od té doby stoupá, do obce se stěhují noví
obyvatelé.
 V obci je trvale obydleno asi 80 % domů, vedle staré zástavby se staví nové domy.
 Obec má sice málo lidí s vyšším vzděláním, ale dobrou věkovou strukturu a poměrně
nízkou nezaměstnanost.
Školství, sociální a zdravotní péče
 Obec nemá prakticky žádnou občanskou vybavenost s výjimkou malého obchodu,
základní vybavenost má zčásti Třebíz (pošta, mateřská škola), základní škola je
v Kvílicích, další vybavenost pak v městě Slaný.
Kultura a sport
 V obci jsou cenné kulturní památky (dřevěná zvonice s třemi původními zvony, tvrz,
kostel sv. Ducha, dům čp. 14).
 Pravidelně se pořádají tradiční akce, jako je pálení čarodějnic, dětský den, nohejbalový

turnaj Neprocup, rozloučení s prázdninami pro děti, srpnová taneční zábava
POVALFEST a turnaj Neprobylický fotbálek.
Technická vybavenost území a doprava
 Obec nemá základní technickou infrastrukturu – plynofikaci, ani kanalizaci
s napojením na čistírnu odpadních vod.
 Dopravu do sousedních obcí zajišťuje solidní síť komunikací třetí třídy.
 Veřejnou dopravu zajišťují linky pravidelné veřejné regionální autobusové dopravy
(ČSAD Slaný), do obce dojíždějí čtyři linky linka č. 220071 (Slaný – Srbeč – Mšec),
další obsluhující spoj je linka č. 220112 (Slaný – Líský), linka č. 220069 (Slaný –
Klobuky – Panenský Týnec) a linka č. 220088 (Pozdeň – Slaný – Praha), doprava
funguje jen v pracovní dny.
 Nejbližší železniční tratí je č. 110 Most – Louny – Slaný – Kralupy nad Vltavou,
nejbližší zastávkou jsou Královice u Slaného, asi 2 km od obce.
 Poměrně blízko obce je sportovní letiště Panenský Týnec.
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Životní prostředí
 V obci nejsou žádné větší zdroje znečištění, naprosto však chybí lesy, 93 % území
tvoří zemědělská půda.
 Obec není napojena na čistírnu odpadních vod, nemá kanalizaci, funguje jen systém
vyvážení jímek.
 Zajištěn je svoz komunálního odpadu a funguje sběr tříděného odpadu.
 Přírodně cenným územím je niva Bakovského potoka, který je v katastru jen zčásti
regulován.
 Údolím Bakovského potoka je vedena koňská stezka.

Náves v Neprobylicích
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12. 2 SWOT analýza
Silné stránky




















Slabé stránky


Růst počtu obyvatel, staví se nové domy
Poměrně výhodná věková struktura
obyvatel
Nejsou větší zdroje znečištění
Nízká nezaměstnanost
Solidní dopravní dostupnost (blízkost R7)
Nový územní plán (2012)
Vhodné podmínky pro zemědělskou
výrobu
Řada historických památek
Fungující svoz odpadu
Obecní les
Fungující zastupitelstvo
Časté autobusové spojení v pracovní dny
Dostatek spodních vod
Společenský život v obci
Obec má hřiště pro děti, fotbal, nohejbal
Nízká kriminalita
Rozlehlá náves
Opravené domy
Údolí Bakovského potoka s chráněnými
živočichy















Příležitosti












Chybí základní technická vybavenost –
kanalizace, plynofikace
Špatný stav místních komunikací
Není občanské vybavení (zdravotnictví,
školy, pošta apod.)
Dosti špatná vzdělanostní struktura
obyvatelstva
Přes 90 % území je zemědělská půda
Nejsou vůbec lesy
Málo srážek a nízká retenční schopnost
půdy
Lokální vytápění pevnými palivy
Chybí služby pro rekreaci, cyklotrasy,
turistické trasy apod.
Chybí prostory pro společenské akce
Průjezd nákladní dopravy obcí
(betonárka, zemědělská technika)
Nízký rozpočet obce
Černé skládky za obcí
Nedostatek pracovních příležitostí v obci

Rizika/hrozby


Přírůstek dalších obyvatel, výstavba
nových bytů či rekonstrukce starých
Zlepšení věkové a hlavně vzdělanostní
struktury obyvatelstva
Využití dotací z českých či evropských
fondů
Alespoň částečné zavedení technické
infrastruktury (kanalizace)
Zlepšení stavu místních komunikací
Zvýšení podílu lesů a zlepšení retenční
schopnosti krajiny
Rozvoj turistiky a navazujících služeb
v obci
Pozemkové úpravy
Obnova polních cest
Využití rybníka a biotopu
Přístavba čekárny (umístění techniky pro
obec)
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Nebude postavena základní technická
vybavenost
Nedostatek financí k realizaci těchto
záměrů
Znečištění vod nebo jiné poškození
životního prostředí
Omezování veřejné dopravy
Zhoršování přístupových komunikací
Hrozba satelitní zástavby
Ohrožení údolí potoka hnojením
Hrozba povodně (Bakovský potok)
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STRATEGICKÁ ČÁST

13.

13. 1 Strategická vize
Obec Neprobylice bude v horizontu deseti let spokojenou venkovskou obcí
v příjemném prostředí, s dobře fungující infrastrukturou, dostupnou občanskou
vybaveností a bohatým kulturním a společenským životem.

13. 2 Prioritní problémové okruhy





Technická infrastruktura
Občanská vybavenost
Obnova památek
Životní prostředí
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13. 3 Databáze projektů
Projektová karta č. 01
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Stavební úpravy autobusové čekárny a technického zázemí pro hřiště a
obec
Obec Neprobylice
Starosta obce
Občanská vybavenost

Rekonstrukce nevyhovující zastávky a přístavba technického zázemí pro hřiště
a obec

Investiční záměr
Projektová dokumentace

ano

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

Celkové náklady

400 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2015

Možnost získat
podporu
z dotací
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Projektová karta č. 02
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Stavba technické plochy a přístřešku pro separovaný odpad
Obec Neprobylice
Starosta obce
Technická vybavenost

Zpevnění nevyhovující plochy pro separovaný odpad a přistavování
velkoobjemového kontejneru včetně přístřešku na kontejnery na separaci
odpadu
Investiční záměr
Projektová dokumentace

ano

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

Celkové náklady

300 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2015 – 2016

Možnost získat
podporu
z dotací

MŽP, Středočeský kraj

34

Obec

Strategický plán obce Neprobylice

Projektová karta č. 03
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Navázání koňské stezky z Královic do Neprobylic s návazností do obce
Kutrovice
Obec Neprobylice
Starosta obce
Technická vybavenost

Oprava stávající cesty v katastru obce Neprobylice směr Královice a
vybudování nové cesty z obce Neprobylice směr Kutrovice přes Panskou řadu

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

Celkové náklady

1,4 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2016

Možnost získat
podporu
z dotací

Program rozvoje venkova
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Projektová karta č. 04
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Obnova zeleně podél vybudované koňské stezky Královice – Neprobylice Kutrovice
Obec Neprobylice
Starosta obce
Občanská vybavenost

Vykácení náletů a výsadba nové zeleně podél stezky v celé její délce

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

Celkové náklady

700 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2016 – 2017

Možnost získat
podporu
z dotací

MŽP
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Projektová karta č. 05
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Zateplení podkroví obecní budovy včetně výměny zdroje tepla
Obec Neprobylice
Starosta obce
Technická vybavenost

Zateplení střechy pro úsporu úniku tepla a výměna kotle s efektivnějším a
ekologičtějším provozem, stávající stav je absolutně nevyhovující

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

Celkové náklady

800 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2018

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský kraj, MŽP
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Projektová karta č. 06
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Revitalizace obecního rybníku včetně odpočinkového místa
Obec Neprobylice
Starosta obce
Životní prostředí

Rybník je v katastrofálním stavu, prakticky bažina, v plánu odbahnění a
zpevnění břehů a vytvoření místa pro odpočinek

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

Celkové náklady

4,5 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2018 – 2019

Možnost získat
podporu
z dotací

MŽP, MMR
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Projektová karta č. 07
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce místních komunikací
Obec Neprobylice
Starosta obce
Technická infrastruktura

Vyasfaltování obecních vedlejších ulic včetně obrubníků a chodníků, stávající
stav štěrk a jíl nevyhovuje

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

Celkové náklady

2,4 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2025

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský kraj, MMR
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Projektová karta č. 08
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Obnova zeleně v obecním lesíku a rokli
Obec Neprobylice
Starosta obce
Životní prostředí

Vykácení náletů a napadených dřevin, výsadba nových, jediný les v katastru
Neprobylic

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

Celkové náklady

1,5 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2019 – 2020

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský kraj, MMR, MŽP
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Projektová karta č. 09
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Dostavba dešťové kanalizace
Obec Neprobylice
Starosta obce
Technická infrastruktura

Napojení na stávající dešťovou kanalizaci ze směru od Kurovic s napojením
před zvonicí, cca 150 m

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

Celkové náklady

500 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2020

Možnost získat
podporu
z dotací

MŽP, Evropské fondy
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Projektová karta č. 10
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Vybudování odpočinkové zóny s místy na zaparkování v obci na
neudržované ploše na návsi s dvěma lampami veřejného osvětlení
Obec Neprobylice
Starosta obce
Občanská vybavenost a technická infrastruktura

Odpočinková zóna s okrasnou zelení, vybudování zhruba osmi míst na
zaparkování a dvěma lampami podél komunikace

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

Celkové náklady

2,7 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2020 – 2021

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský kraj, MMR
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Obec

Strategický plán obce Neprobylice

Projektová karta č. 11
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Zrestaurování kříže před zvoničkou a oprava střechy na zvonici
Obec Neprobylice
Starosta obce
Obnova památek

Kříž je v havarijním stavu a střechou zvonice zatéká

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

Celkové náklady

450 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2016

Možnost získat
podporu
z dotací

Přemyslovci, Středočeský kraj
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Obec

Strategický plán obce Neprobylice

Projektová karta č. 12
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Projektová dokumentace k větším investicím
Obec Neprobylice
Starosta obce
Technická vybavenost

Technická a projektová dokumentace ke kanalizaci

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

Celkové náklady

300 tis. Kč

Předpokládané
roky realizace

2021

Možnost získat
podporu
z dotací
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Strategický plán obce Neprobylice

Projektová karta č. 13
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Obecní kanalizace
Obec Neprobylice
Starosta obce
Občanská vybavenost

Vybudování kanalizace (společný projekt s Kutrovicemi, ideálně i Kvílicemi)

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

Celkové náklady
Předpokládané
roky realizace
Možnost získat
podporu
z dotací

2022 – 2025

MŽP, Středočeský kraj
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Obec

Strategický plán obce Neprobylice

Projektová karta č. 14
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP
Partneři
projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Rekonstrukce nohejbalového hřiště
Obec Neprobylice
Starosta obce
Občanská vybavenost

Rekonstrukce stávajícího asfaltového hřiště, nevyhovující stav,

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

Celkové náklady

1,2 mil. Kč

Předpokládané
roky realizace

2023

Možnost získat
podporu
z dotací

Středočeský kraj, Přemyslovci
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