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Analytická část
1.1 Způsob zpracování a zdroje dat
Výzkum a analýza jsou provedeny pro území obce Husinec a slouţí jako primární
podklad pro vypracování Strategického rozvojového plánu obce Husince. Zdroji dat jsou
zejména:
Český statistický úřad
Registr ekonomických subjektů
Registr Ministerstva financí
Územně plánovací dokumentace obce
Obecní statistiky
Písemná a ústní sdělní občanů
1.2 Základní charakteristika a struktura obce
První písemná zmínka o vsi Husinec se nachází v listinném falsu datovaném zhruba do
roku 1227, jímţ český král Přemysl Otakar I. přenechal ţenskému klášteru u sv. Jiří v Praze
jurisdikci nad jeho poddanými. Název je doloţen ve formě Guscinec. V roce 1233 se obec
nazývá Gusinech, okolo r. 1403 jiţ Hussinecz.
Za husitského převratu byla vesnice pravděpodobně zkonfiskována Praţany, v 16. století
náleţela spolu s Řeţí jako tzv. ves zápisná (zastavena králem) ke statku Roztoky. Roztocký
statek koupil roku 1565 David Boryně ze Lhoty. Jeho vnuk, odsouzený po poráţce
stavovského povstání k pokutě ve výši pětiny svého majetku, prodal statek kníţeti Karlovi z
Lichtensteina, jehoţ rod vlastnil statek aţ do roku 1803. Husinec s Řeţí se na nějakou dobu
znovu přičlenily ke statku kláštera u sv. Jiří se sídlem v Kamýku a Statenicích. Jiţ
v urbáři kláštera u. sv. Jiří z r. 1631 je název ve formě Husynecz. V tzv. tereziánském
katastru (daňový soupis z poloviny 18. století) jsou uvedeny v rámci tohoto klášterního
statku v Husinci 4 poddanské usedlosti a v Řeţi dvě usedlosti. Poddaní drţeli v Husineci 172
strychů polí (1 strych odpovídal zhruba 0,29 ha, dnešní výměra celkem 295 ha). V té době
bylo evidováno v obvodu kostela sv. Klimenta “na Hradci“ 30 lidí z Husinece a 25 z Řeţe. Na
konci feudalismu však opět patřily obě vsi ke statku Roztoky.
V letech 1850-1927 patřila obec k okresu Karlín (v letech 1869-1919 byl Husinec
osadou obce Klecany), v letech 1927-1942 byla obec součástí politického okresu Praha
venkov, 1942-1960 náleţela k okresu Praha-sever a od roku 1960 okresu Praha-východ.
Osada Řeţ se poprvé uvádí v listině krále Vratislava I. z r. 1088 pro Vyšehradskou
kapitulu, jíţ měl darovat mimo jiné ves Raseh. V dalším listinném falsu¨, tentokrát pro klášter
sv. Jiří k roku 1227, se uvádí vedle Husince pod názvem Rese. Počátkem 15. století se ves
uváděla ve tvaru Rzezy. Osudy Řeţe byly podobné jako Husince. V roce 1556 byl svědkem
ve sporu o hranice nad rybníky Suchdolskými jakýsi Václavek Knotek z Řezí. V urbáři
kláštera sv. Jiří z roku 1631 je název ve formě Rzezj. Od roku 1850 je Řeţ osadou obce
Husinec v okrese Karlín.
Místní jméno Husinec vzniklo ze staročeského slova husinec (podobně ovčinec,
zvěřinec) a na osadu bylo zřejmě přeneseno obrazně. Místní jméno Řeţ bývá vysvětlováno ze
slova řeţ, tj. řezanice, pračka, přičemţ kolísalo mezi jednotným a mnoţným číslem, jak je
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vidě na nejstarším dokladu (latinský předpis spojení v Řaţech). Můţe se však jednat téţ o
praindoevropské pojmenování místa v řece, kde je “řezána“ voda.
V r. 1919 (vyhláška č. 58/1920 Zák. zem.) bylo povoleno rozloučení obcí, v okr. Karlín
odloučena z Klecan obec Husinec-Řeţ.
Obec je tvořena dvěma částmi: Husinec a Řeţ. Dnes dochází k mohutné výstavbě v části
obce Řeţ. Proto je v dalším textu uváděno Husinec – Řeţ.
Stručná charakteristika obce:
Ukazatel
Celková rozloha
Územně statistická jednotka
NUTS II
Kraj (jednotka NUTS III)
Vzdálenost do hlavního
města Prahy
Spádovost do většího centra
Počet obyvatel k 31.12.2007
Hustota obyvatel

km

Počet - hodnota
298
Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav
Středočeský
18

km
obyvatel
obyvatel/km2

5
952
319

Jednotka
ha

Data a údaje v analytické části jsou srovnávány s celorepublikovými a krajskými
statistikami. Podkladem vychází ze sčítání obyvatel z roku 2001.
1.3 Obyvatelstvo
I. Demografická situace:
Počet obyvatel obce:
Rok
Počet
obyvatel
1843
103
1869
148
1890
159
1910
163
1930
421
1950
560
1970
863
1986
814
1990
810

Počet
obyvatel
822
843
848
866
871
865
865
886
921
Zdroj: ČSÚ. Obecní statistiky

Rok
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Celková hustota obyvatelstva je 309 obyvatel na km2. V porovnání s krajem je území
obce osídleno poměrně hustě.
II. Skladba a pohyb obyvatelstva:
Muţi
0 – 14 let
15 – 64 let

Počet
58
322

%
6,1
33,8

3

65 a víc let

69

Ţeny
0 – 14 let
15 – 64 let
65 a víc let

Počet
73
333
97

7,2
%
7,7
35
10,2
Zdroj: evidence OÚ

III. Vzdělanostní struktura
Počet
721
0
101
236
233
140
11

Obyvatelstvo nad 15 let
Bez vzdělání
základní
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou
Vysokoškolské
nezjištěné

%
86,2
0
14
32,7
32,3
19,4
1,5
Zdroj: ČSÚ. Sčítání lidu 2005

IV. Ekonomická aktivita:
Obec patří do kraje s tradiční zemědělskou výrobou. V současné době je počet
obyvatel zaměstnaných v zemědělství minimální. Většina občanů za prací dojíţdí do nedaleké
Prahy.
V. Národnostní sloţení a náboţenství
Občané obce Husinec jsou převáţně české národnosti. Věřícího obyvatelstva je 30 %,
s převaţujícím římskokatolickým vyznáním. Část obyvatelstva se hlásí i k vyznání
československému husitskému.
1.4 Trh práce
Vývoj míry nezaměstnanosti v obci koresponduje s vývojem nezaměstnanosti v regionu. Ve
srovnání s celorepublikovým průměrem je situace výrazně lepší, zejména proto, ţe v katastru
obce je Ústav jaderného výzkumu, který zaměstnává nejen občany Husince, ale podstatně
více občanů dojíţdějících. Podstatná část obyvatel Husince dojíţdí za prací do nedaleké
Prahy, která poskytuje dostatek pracovních příleţitostí pro občany všech stupňů vzdělanosti.
1.5 Domovní a bytový fond
Poslední sčítání lidu, domů a bytů bylo provedeno v roce 2001. Na základě posledního
sčítání SLBD 2001 činil bytový fond v roce 2001 počet trvale obydlených bytů 71, domů 285.
Od té doby došlo k výstavbě 50 bytů a cca 30 domů. Další byty a domy jsou ve fázi výstavby.
Vývoj počtu domů na území obce Husinec-Řeţ ve vybraných letech
části
Husinec
Řeţ
součet

1843
11
6
17

1869*

19

1890
14
7
21

1910
20
6
26

1930
28
56
84
4

1950
55
150
205

1970
84
92
176

1991**
41
176
217

2001
44
241
285

*Při sčítání roku 1869nebyly rozlišeny části Husinec a Řeţ, byly spolu osadou obce Klecany.
**V roce 1991 byly sčítány trvale obydlené domy i byty, kterých bylo 298.
1.6 Ekonomika obce
Příjmy obce jsou sloţeny z kapitálových, běţných a daňových poloţek. Podstatnou část
obecního příjmu tvoří dotace.
Zadluţenost obce k 1.1.2008 je 0 Kč na obyvatele.
Přehled čerpání dotací v letech 2000 – 2007
Poskytovatel
MFČR (2004)
MFČR (2005)
MFČR (2006)

účel dotace
Rekonstrukce školy
Přístavba a rekonstrukce OÚ
Chodník spojující dolní a
horní Řeţ

Celkem

dotace v tis. Kč
4.000
3.000
5.000
12.000
Zdroj: OÚ

V následujících letech obec plánuje čerpání dotací z prostředků vlády a programů EU.
1.7 Správa obce
Obecní úřad má sídlo v Řeţi č.p. 64 v budově Obecního úřadu. Současné zastupitelstvo
pro období 2006 – 2010 má 9 členů. Součástí obecního zastupitelstva jsou i následující
výbory a komise:
Finanční výbor
Kontrolní a revizní výbor
Stavební komise
Ekologická komise
Sociální komise
Stavebním úřadem je pro obec Stavební úřad v Klecanech.
Obec je členem dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy
Obec má jednu příspěvkovou organizaci, a to Základní a mateřskou školu.
Vydané vyhlášky a nařízení obce:
Vyhláška č. 1/2006 – Obecně závazná vyhláška obce Husinec o místních
poplatcích
Vyhláška č. 2/2006 – Obecně závazná vyhláška obce Husinec o veřejném
pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci Husinec
Vyhláška č. 3/2006 – Obecně závazná vyhláška obce Husinec o systému
shromaţďování, sběru, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem v obci Husinec
Vyhláška č. 4/2006 – Obecně závazná vyhláška obce Husinec o místním
poplatku za provoz systému shromaţďování sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování odpadů.
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V roce 2000 byl v obci schválen Územní plán, který platí i dnes. V současné době
probíhá jeho aktualizace a doplnění tak, aby odpovídal novému stavebnímu zákonu.
Během října - prosince 2007 proběhl v obci výzkum spokojenosti obyvatelstva s místní
správou. Celkem bylo dotazováno 50 obyvatel obce.
Výsledky šetření jsou:
1. Spokojen
2.Spíše spokojen
3.Spíše nespokojen
4. Nespokojen

30
14
4
2

Nespokojenost občanů byla způsobena převáţně malou informovaností a odění v obci a
o aktivitách OÚ. K podobným výsledkům se došlo i později, během dotazníkového šetření
v obci.
1.8 Školství
V obci je Základní škola (1. – 5. ročník). Tato malotřídka byla uvedena do provozu
v roce 1936. V roce 2004 prošla, za pomoci státní dotace, rekonstrukcí (nová střecha,
zateplení, nová okna).
Základní škola II. stupně je pak v Klecanech, alternativou jsou i blízké Kralupy nad
Vltavou nebo Praha. Ve zmíněných městech je rovněţ poskytnuto veškeré spektrum
lékařských sluţeb a péče.
Mateřská škola, po katastrofických povodních v roce 2002 byla vybudována zcela nová.
Z prostředků obce byla letos (2008) kapacita MŠ rozšířena na 40 dětí, s odpovídajícím
zázemím.
Zájmové krouţky provozované v prostorách školy jsou:
Hudební
Keramická dílna
1.9 Sociální sluţby a zdravotnictví
V prostorách ÚJV (Ústav jaderného výzkumu) je pro občany obce přístupná
ordinace praktického lékaře a základní rehabilitační péče.
V obci je téţ ordinace zubního lékaře

1.10

Obchod a sluţby

Z hlediska občanské vybavenosti relativně soběstačná. V obci je zajištěn nákup
základních potravin, ordinace praktického a zubního lékaře, pošta, mateřská a základní škola,
několik restaurací různých cenových hladin, hotel, penzión, knihovna a sportoviště.
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Obchodní sluţby jsou dále realizovány v blízkých supermarketech, z nichţ jmenujme
alespoň: Globus, Tesco. Lidl, Penny Market, Norma, Plus atd.
1.11 Kultura, volný čas, cestovní ruch
Obec Husinec – Řeţ leţí v malebném údolí řeky Vltavy v nadmořské výšce kolem 170
m.n.m. Obec není významným turistickým centrem v porovnání s turistickými lákadly
historických měst a obcí, ale právě blízkost hlavního města a oblíbenost mezi cyklisty ji činí
vyhledávanou destinací výletníků v letních měsících.
Místní fotbalový oddíl poskytuje sportovní vyţití občanů všech věkových kategorií.
Dostupné jsou i tenisové kurty a hodiny jógy v prostorách OÚ.
Pro děti je během roku připraveno mnoţství akcí a podniků, z nichţ stojí za zmínku:
letní tábor pořádaný TOM Řeţ, cyklozávod Cross Country, dětský den, setkání s hasiči,
sportovní den a mnohé jiné.
Kulturní ţivot v obci je zpestřen pravidelnými zájezdy pořádanými pro občany do
praţských i okolních divadel.
V obci Husinec – Řeţ fungují následující spolky a sdruţení: Sbor dobrovolných hasičů
Husinec – Řeţ, TOM – Turistický oddíl mládeţe, Zahrádkářský svaz atd...
1.12 Zemědělský půdní fond
Okolí obce má převáţně rovinatý charakter, přičemţ obec leţí zčásti v meandru řeky
Vltavy a zčásti v přilehlém svahu. V poslední době dochází vlivem mohutné výstavby
k rozšiřování obce do původně zemědělsky vyuţívaných rovinatých ploch v horní části obce.
Rozlohy půdních ploch jsou uvedené v následující tabulce:
Obec
celkem
Husinec 298

ZPF
132

orná
66

vodní
31

lesní
39

zastavěná ostatní
14
83
Zdroj: ČSÚ

Obec náleţí do Středočeského kraje, kraje s tradiční zemědělskou výrobou, která
v posledních letech proţívá jistý útlum. Vcelku příznivé klimatické podmínky umoţňují
pěstování tradičních obilovin, brambor, řepy, kukuřic, řepky a pícnin. V neposlední řadě jsou
klimatické podmínky příznivé pro pěstování ovoce, tradičně jablek, hrušek atd. Ţivočišná
výroba, byť v útlumu, je v regionu tradičně zaměřena na chov prasat a drůbeţe.
1.13 Ţivotní prostředí
I.

Vodní toky
Významným tokem v regionu je řeka Vltava, protékající obcí Husinec – Řeţ. Řeka
Vltava je se svými 433 km nejdelší českou řekou, pramenící na Šumavě a protékající
kupříkladu: Českým Krumlovem a Prahou. Výškový rozdíl mezi pramenem a ústím je
1016 m.
Povodí Vltavy zahrnuje přítoky Malše, Luţnice, Otavy, Sázavy a Berounky. U
Mělníka se Vltava vlévá do Labe a tvoří systém, fakticky odvodňující takřka celé
Čechy (plocha povodí Vltavy, bez Labe, činí 26 863 km2). Průměrný průtok je 150
m3.s-1.
II. Podnebí
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Podnebí v lokalitě obce Husince je mírné, na 50º rovnoběţku teplejší neţ
v ostatních lokalitách ve stejných zeměpisných šířkách (Kanada). Teplejší a vlhčí
počasí je způsobeno teplým Golfským proudem, který způsobuje rovněţ časté větry
od západu.
Oblast se nachází v klimatické oblasti T2, v blízkosti rozhraní
klimatických oblastí T2 a MT2.
Lokalita se vyznačuje teplým létem s průměrnou červencovou teplotou 24ºC.
Nejchladnějším měsícem je leden, s průměrnou teplotou denní 1ºC a noční -3 ºC.
Průměrná roční teplota je 8,5 ºC.
Průměrný roční úhrn sráţek je 526,6 mm, z toho nejvíce v měsíci květnu – 78
mm a nejméně v lednu a únoru - 23 mm. Deštivých dnů je ročně v průměru 160,
zasněţených pak šedesát.
Slunečných hodin je ročně v průměru 1600, nejvíce s 8,5 hodinami denně
v červnu, nejméně s 38 hodinami měsíčně v prosinci.

III. Geologie
Skalní podklad praţské pánve je tvořen silurskými a zčásti devonskými
vápenci, dále se vyskytují jílovité břidlice z ordoviku (Troja), metamorfované
usazeniny a vyvřeliny. Na sever od Prahy jsou okrajové usazeniny křídové pánve
uloţeny ve formě opuky.
Sprašové návěje, které se utvářely ve čtvrtohorách obrušováním původních
hornin se nacházejí v okolí Roztok.
Z hornin tvořící horninové podloţí obce a okolí jmenujme: ţulu, břidlice,
prachovce, bazalty, spraš a štěrkopísky. Kyselé horniny-břidlice, buliţníky, andezity a
granodiority výrazně ovlivňují ráz vegetace- porůstají jimi kyselé skalní stepi s
dominantní, výrazně šedozelenou kostřavou sivou; zásadité sopečné horniny jako
bazalt zase kavylové stepi. Nejvýraznější dřevinou celého území je dub, borovice
černá a trnovník akát, přičemţ pouze dub je na našem území původní.
IV. Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství obce je na odpovídající úrovni. Komunální odpad je
prostřednictvím firmy A.S.A. a.s. odváţen jednou týdně, pro občany jsou dostupné
separační kontejnery na tříděný odpad- sklo, plasty, papír. Kontejnery jsou ve všech
částech obce, tedy v Husinci a horní i dolní části Řeţe.
Sběr nebezpečného odpadu je realizován přistavením speciálních kontejnerů
dvakrát ročně. S jistou mírou uspokojení lze konstatovat, ţe v posledních letech
z obce zmizely tzv. černé skládky.
Jako perspektivní se jeví budoucí kompostování zelené hmoty.
1.14 Doprava
I.
Silniční síť
Obcí prochází komunikace II. třídy s napojením na blízkou komunikaci č. 608, dále pak
dálnici E55, potaţmo E48 a další. Ostatní komunikace v obci jsou II. a III. třídy či místní.
Obec je neprůjezdná, most přes řeku Vltavu je jen pro pěší a cyklisty.
II.
Ţelezniční síť
Obcí prochází trať090 (Praha- Kralupy nad Vltavou, Roudnic nad Labem, Děčín,
Dráţďany), která je součástí historické tzv. „Severní dráhy“. Trať byla v letech XX
náročně a nákladně modernizována. Jde o dvoukolejnou trať, slouţící jak osobním
vlakům, tak i rychlíkům všech tříd (EC, IC) a nákladním soupravám.
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III. Místí doprava je realizována autobusovými spoji do blízké Prahy. Obec je zahrnuta
v systému PID, přísluší do I. Tarifního pásma. Počet autobusových i vlakových spojů
v posledních letech výrazně stoupl, zejména v nočních hodinách.
IV. Cyklostezky – obcí dosud neprochází oficiální cyklostezka, byť je obec v letních
měsících cílem cykloturistů z Prahy a okolí. Pro vytvoření cyklostezky jsou v obci ideální
geografické podmínky, i návaznost na blízké cyklostezky v okolí, zejména na cyklostezky
směrem na Dráţďany.
V. Cyklotrasy – v praţském regionu je několik desítek km cyklotras a cyklostezek.
Připravované cyklostezky spojí praţské cyklotrasy a cyklostezky s ostatními v jiných
regionech. V nejbliţší době je plánována cyklostezka propojující Úholičky s Letkami a
přes lávku k ţelezniční zastávce se na tuto cyklostezku napojí i Řeţ. Bohuţel, zatím se
nedaří prosadit propojení Řeţe s Dolem, po pravém břehu Vltavy.
1.15 Technická infrastruktura
Obec je přiměřeně technicky vybavena. Elektrická energie je dostupná všem
obyvatelům v hodnotách 230/400 V. Část obce je plynofikována. Jistým problémem je
v určitých částech obce kanalizace. Současně s výstavbou ÚJV (padesátá a šedesátá léta
20.století) probíhala i výstavba bytů a domů v horní části Řeţe pro pracovníky ÚJV.
Tato část obce je napojena kanalizační sítí na čističku odpadních vod v ÚJV. Část obce
Husinec a dolní Řeţ však dodnes na napojení na čističku v ÚJV čekají. Obec není
z vlastních finančních zdrojů toto napojení realizovat.
1.16 Výsledky dotazníkových šetření
Během jarních měsíců roku 2008 byli OÚ osloveni občané obce Husince – Řeţe formou
dotazníkových archů. Dotazníky byly strukturovány. Anketa byla dobrovolná a anonymní.
Z rozeslaných 600 dotazníků se jich zpět navrátilo 121 vyplněných respondenty.
Výsledky dotazníkového šetření jsou přehledně zpracovány do následujících grafů a
poslouţily při zpracování SWOT analýzy obce.
Zastoupení žen a mužů v dotazníkovém šetření

55

muži
ženy

66

9

Věková struktura respondentů

18 - 24; 1; 8; 7%

18 - 24; 2; 2; 2%
18 - 24; 3; 22;
18%

18 - 24; 6; 41;
33%

18 - 24; 4; 13;
11%

18 - 24; 5; 35;
29%

Vzdělanost obyvatel

Postgraduální; 11;
9%

Základní; 8; 7%
Vyučen se zk.;
30; 25%

Magisterské; 21;
18%

Základní
Vyučen se zk.
Vyučen s mat.
Středoškolské s mat.
Bakalářské

Bakalářské; 4;
3%

Magisterské
Postgraduální

Středoškolské s
mat.; 39; 33%

Vyučen s mat.; 6;
5%
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Zaměstnanost obyvatel

Jiné, státní; 22;
21%

Soukromý
sektor; 17; 17%
Soukromý sektor

Samostatné
podn.; 14; 14%
Na mateřské; 8;
8%

Samostatné podn.
Student
V důchodu
Na mateřské
Jiné, státní

V důchodu; 37;
35%

Student; 5; 5%

Počet členů domácnosti

4 a více; 33;
28%

1; 9; 8%

1
2
3
4 a více

2; 55; 46%
3; 22; 18%
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Ubytování obyvatel
Pronajatý byt;
16; 14%
Vlastní byt; 5;
4%

Rod.domek vl.
Rod.domek pronaj.

Rod.domek
pronaj.; 4; 3%

Vlastní byt
Pronajatý byt

Rod.domek
vl.; 93; 79%

Změny současného stavu bydlení obyvatel
Přestavba RD
Koupě RD
Rekonstrukcí bytu

Přestavba RD;
17; 15%

Koupě RD; 1;
1%

Koupě bytu
Směna bytu

Rekonstrukcí
bytu; 5; 5%

Beze změn

Koupě bytu;
4; 4%

Beze změn;
84; 75%

Směna bytu;
0; 0%
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Spokojenost obyvatel s bydlením - kvalita bydlení

Výrazná
nespokojenos
t; 0; 0%

Spíše
nespokojenos
t; 7; 6%

Naprostá
spokojenost;
46; 39%

Spíše
spokojenost;
65; 55%
Naprostá spokojenost
Spíše spokojenost
Spíše nespokojenost
Výrazná nespokojenost

Příjmy obyvatel v tis. Kč

50 a více; 6;
6%
do 10 tis. Kč;
37; 34%

40 - 49; 2; 2%

do 10 tis. Kč
10 - 15
15 - 20

35 - 40; 5; 5%

20 - 25

30 - 35; 3; 3%

25 - 30
30 - 35

25 - 30; 8; 8%

35 - 40

20 - 25; 8; 8%
10 - 15; 22;
21%

15 - 20; 14;
13%

13

40 - 49
50 a více

14

15

16

Z výsledků dotazníkového šetření je patrné, ţe:
většina obyvatel obce vyuţívá k bydlení vlastní dům nebo byt a naprostá většina je
s svým bydlením spokojena nebo spíše spokojena
jisté rezervy jsou patrné v otázce mezilidských vztahů
většina dotázaných je spíše spokojena s informovaností o dění v obci, stejně tak jako
s činností OÚ
Čistota obce a mnoţství zeleně jsou povšechně vnímány pozitivně, v případě
hodnocení hlučnosti a prašnosti s objevují i spíše negativní stanoviska a cítění. Nabízí
se vysvětlení související výstavbou bytů a rodinných domů v obci.
Občané vnímají vyváţeně (neutrálně) poskytované zdravotní sluţby, počet
zdravotnických zařízení a bezpečnost v obci.
Naprostá nespokojenost občanů panuje co se počtu obchodů týče, jistá míra
nespokojenosti je pak patrná i v oblasti zájmové činnosti, počtu společenských akcí a
sportovního vyţití. Jistá míra spokojenosti občanů je dosaţena v počtu restauračních
zařízení.
1.17 SWOT analýza obce:
Silné stránky obce:
Výhodná poloha obce – blízkost Prahy
Dobrá dopravní obsluţnost
Individuální charakter bydlení
Mohutná výstavba v posledních letech
Příliv nových obyvatel
Mnoţství zeleně a okolní přírody
Absence průmyslových objektů, poškozujících ţivotní prostředí
Dostačující základní zdravotnická péče
Nadprůměrná vzdělanost občanů obce
Vysoká zaměstnanost občanů
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Slabé stránky:
Nedostatečně rozvinutá infrastruktura cestovního ruchu
Málo moţností sportovního vyţití
Špatný stav komunikací (příjezdové i místních)
Chybějící víceúčelový sál pro kulturní i sportovní vyţití
Málo obchodů v obci, v Husinci ţádný
Limitované moţnosti kulturního vyţití
Nízké vyuţití čerpání dotací z EU
Příleţitosti:
Atraktivnost lokality díky poloze a blízkým dopravním tahům
Dobudování kanalizace a infrastruktury s vyuţitím dotací z EU
Vybudování cyklostezek a cyklotras
Vybudování společenského a sportovního centra u hřiště
Větší a účinnější propagace obce
Programy pro mládeţ a seniory (kulturní, společenské a vzdělávací)
Podpora recyklačních programů v obci
Podpora zpracování biomasy na kompost atd.
Hrozby:
Blízkost rozšiřujícího se kamenolomu
Hrozba dalšího zatěţování obce hlukem, prachem a splodinami (letiště Ruzyně a
Vodochody, dálniční obchvat Prahy – severní varianta)
Potenciálně se zvyšující kriminalita, související s rostoucím počtem obyvatel a občanů
dojíţdějících sem za prací
Nárůst administrativy
Malý zájem občanů o věci veřejné
Konkurenční nabídka ostatních obcí turistům – jejich vyšší atraktivita

Strategická část
2.1 Výchozí podmínky strategie
Strategický plán rozvoje obce Husinec je primárním koncepčním dokumentem rozvoje
obce v letech 2008 - 2018. Dokument takový vychází z obecně platných a uznávaných
metodik tvorby strategických plánů regionů a obcí a je s nimi v souladu. Na tvorbě
strategického plánu obce Husinec se podíleli občané obce a obecní zastupitelstvo. Zapojeni
tedy byli představitelé všech sektorů – veřejného, podnikatelského i neziskového.
Strategie je zaloţená na uspokojování potřeb občanů regionu, potaţmo obce, cílem je
vyváţený a trvale udrţitelný rozvoj na poli ekonomickém, sociálním a environmentálním.

2.2 Tvorba strategie
Strategický plán obce Husinec se skládá ze tří částí. První je analytická, mapující
výchozí podmínky a současný stav obce z hlediska demografického, environmentálního,
ekonomického atd. Výstupem analytické části dokumentu je přehled výsledků dotazníkového
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šetření občanů. Osloveny byly všechny vrstvy obyvatelstva, dotazníková akce byla
provedena v souladu se všeobecnými postupy a doporučeními pro obdobná šetření.
Druhou fází strategického plánu je syntetická část, kde jsou vyhodnocovány výsledky
výzkumu provedeného v obci a stanovené silné a slabé stránky obce pomocí matice SWOT
analýzy. Ze SWOT analýzy jsou patrné oblasti, kde je nutné provést opatření. Dotazníkové
šetření s následnou SWOT analýzou je cenným vodítkem při zjišťování vazby občan x obec a
obec x občan.
Strategický plán obce Husinec je veřejným dokumentem, zpracovávaným a
konzultovaným Obecním zastupitelstvem. Po celou dobu jeho příprav byla zapojená do
příprav široká veřejnost a formou připomínek a návrhů měla moţnost se k tvorbě strategie
vyjádřit, potaţmo jí přímo ovlivnit. O průběhu příprav strategického plánu byli občané
informováni na webových stránkách OÚ, v obecním periodiku a na veřejných schůzích.
Proces strategického plánování není krátkodobou záleţitostí, je neustále se rozvíjející,
otevřený a flexibilní.
VIZE
Vize představuje základní představu o cílech v budoucnosti, v rozsahu cca 20 let. Vize
zohledňuje ideální cíle, tedy stav, který nemusí nastat, k jehoţ dosaţení je však směřováno
vynaloţené a plánované úsilí a prostředky.
PRIORITA
Významově je časovou nebo věcnou předností jistých úkolů a činností před ostatními.
Prioritní témata (provázaná jako celek) jsou nedílnou součástí vize a v rámci strategie jsou
klíčová. Musí jim tedy být věnována náleţitá pozornost.
SPECIFICKÝ CÍL
Představuje dílčí úsek během doby naplňování prioritních cílů. Specifické cíle bývají
mnohdy problematické z mnoha hledisek a jsou proto detailně analyzovány, stejně jako jejich
plnění.
2.3 Vize, priority a specifické cíle
VIZE OBCE DO ROKU 2015
Kvalitní ţivot občanů obce
Trvale udrţitelný rozvoj
PRIORITY ROZVOJE:
PRIORITA 1: Kvalita ţivota v obci
PRIORITA 2: Lidské zdroje
PRIORITA 3: Místní ekonomika
SPECIFICKÉ CÍLE
2.3.1.1 Zachování vzhledu a charakteru obce
2.3.1.2 Zlepšení infrastruktury obce
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2.3.1.3 Ochrana a zlepšování environmentálního prostředí
2.3.2.1 Rozvoj kulturního a společenského ţivota
2.3.2.2 Rozvoj sportovních aktivit všech obyvatel v obci
2.3.2.3 Rozvoj a podpora edukativních programů a akcí
2.3.2.4 Podpora spolupráce a partnerství
2.3.3.1 Zlepšování a podpora podmínek pro podnikání
2.3.3.2 Podpora zemědělství
2.3.3.3 Zvyšování atraktivity obce
2.4 PRIORITA č.1 – KVALITA ŢIVOTA V OBCI
Specifický cíl 2.3.1.1 Zachování vzhledu a charakteru obce
Ţivot v obci není moţné udrţet bez rozvoje bytového fondu. Rozvoj domovního a
bytového fondu zajišťuje stabilizaci obce, poskytuje lidské rezervy a příliv nových občanů,
zlepšení demografického potenciálu. Se zvýšením počtu obyvatel obce se stávají významnou
poloţkou obecního rozpočtu zvýšené daňové příjmy obce.
Nezbytným cílem je tedy rozvoj bytového fondu v obci.
Projektové záměry:
Nositel projektu
obec
obec
obec
obec
obec

název projektu
Údrţba a výsadba veřejné zeleně
Modernizace budovy školy
Dovybavení prostor mateřské školy
Rekonstrukce obecních garáţí
(střecha, zateplení a vytápění)
Rekonstrukce hasičské zbrojnice v
Husinci

realizace
průběţně
do 2012
2010
2012
2009

Specifický cíl 2.3.1.2 Zlepšení infrastruktury obce
Technická úroveň infrastruktury obce a potaţmo regionu, je podmínkou sociálního a
ekonomického rozvoje. Zásobování vodou a elektřinou je v obci na uspokojivé úrovni.
Stávající stav komunikací v obci není uspokojivý, v některých místech obce dokonce
nedostačující. S rozvojem bytového fondu a rostoucí zástavbou by mělo dojít ke zlepšení
infrastruktury, nejen exponovaných částí obce. Nevyhovujícími jsou kupříkladu následující
komunikace: cesta z Husince ke kamenolomu, komunikace v okolí Červené skály a další.
Pro pěší situace není rovněţ příznivá, chodníky nejsou vybudovány a udrţovány
zejména v dolní části Řeţe podél hlavní komunikace. Tyto bude nutno přebudovat po
dokončení kanalizace v obci.
Počet vlakových a autobusových spojení v posledních letech značně stoupl, podle
výsledků dotazníkového šetření v obci optimálního stavu zatím dosaţeno není. S přílivem
nových obyvatel do obce zejména v horní části Řeţe, bude nutné posílit autobusové spoje,
zejména v nočních hodinách a dnech pracovního klidu.
Výsledkem cílů zlepšení infrastruktury je zvýšená bezpečnost dopravy v obci, redukce
dopravních problémů vyplývajících ze současného stavu, případná je i koordinace návaznosti
vlakových a autobusových spojů. V neposlední řadě je významná i podpora dopravy šetrné
k ţivotnímu prostředí ve spojitosti se stávajícími i budoucími regionálními programy.
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Pro bezpečnost v obci bude nutné vybudovat několik zpomalovacích pruhů, nejen na
hlavní komunikaci. Pro zvýšení bezpečnostní prevence v obci bude nutno uvaţovat o zřízení
kamerového systému na exponovaných místech.
Projektové záměry:
Nositel
projektu
Obec - soukr.
investor
Obec - soukr.
investor
Obec - soukr.
investor
Obec - soukr.
investor
Obec - soukr.
investor

Obec - soukr.
investor
Obec – kr. org.
Stč. kraj
Stč.kraj, obec,
Klecany

název projektu

realizace

Oprava a budování místních komunikací

2009-2012

Instalace zpomalovacích pruhů na komunikace

2009-2010

Dobudování chodníků – napojení nově
obydlených lokalit na stávající zástavbu a k
Husinci
Rekonstrukce
chodníků
podél
hlavní
komunikace k ÚJV
Úprava okolí bytových domů
- Zeleň
- Parkoviště
- Dětské hřiště
- Kurt na volejbal, basketbal
Vybudování odpočinkové, relaxační a naučné
stezky pro pěší
Vybudování cyklostezky podél řeky Vltavy
Rekonstrukce silnice III/2425 Klecany -Řeţ
Cyklostezka podél komunikace III.třídy do
Klecan

2009-2010
2011 – 2013
2009 - 2015

2012
do 2015
2010
2015

Specifický cíl 2.3.1.3 Ochrana a zlepšování environmentálního prostředí
Cíl, trvale udrţitelný rozvoj, představuje rovnováhu mezi sociální, ekonomickou a
environmentální oblastí a je indikátorem kvality ţivota obce. Při realizaci cílů musí být
respektovány všechny jmenované oblasti a provázány tak, aby nedošlo k pouhé dílčí podpoře
některé z uvedených oblastí.
Ţivotní prostředí je jedním z nejdůleţitějších faktorů, ovlivňujících ţivot občanů i
návštěvníků obce. Cílem níţe jmenovaných projektů je nejen prevence vedoucí k udrţení
stávajícího stavu ţivotního prostředí v obci, ale zejména jeho zlepšení.
Závaţným obecním problémem je nedobudovaná kanalizace, v Husinci části horní Řeţe
a dolní Řeţi. Její dobudování je primárním cílem obecních aktivit v této oblasti.
Zkvalitnění sběru druhotných surovin je nutné řešit spoluprácí s firmami činnými ve
zpracování odpadů (více kontejnerů, častější frekvence jejich vyprazdňování) a zvýšením
zájmu občanů motivačními programy, zejména mezi mládeţí.
Stranou nezůstává ani podpora ekologického bydlení, spočívající v zateplování obecních
budov - bytovek, vyuţití odpadního tepla či podpoře ekologických systémů vytápění –
vytápění s vyuţitím alternativních zdrojů energie atd.
Kompostování „zeleného“ odpadu je nutné podpořit, stejně jako rozvoj ekologické
osvěty a výchovy.
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Necháváme na úvaze budoucích představitelů obce, zda by nebylo pro obec přínosem
zbudování hřbitova, či urnového háje. Klecanský hřbitov nemá příliš moţností pro rozšiřování
a v obci by vzniklo další místo pro setkávání obyvatel.
Projektové záměry:
název projektu
realizace
Realizace stavby obecní kanalizace
Do 2012
- odkanalizování Husince, části horní
Řeţe a dolní Řeţe
soukr. Realizace biocentra v prostoru Červená skála 2013

Nositel projektu
obec

Obec investor
Obec investor
Obec investor

soukr. Zvýšení efektivity systému sběru tříděného Průběţně
odpadu.
soukr. Kompostování zeleného odpadu.
2014

Specifický cíl 2.3.2.1 Rozvoj kulturního a společenského ţivota
Společenský ţivot v obci je z historického hlediska dobře zmapován v obecních
kronikách, zápisech a svědectvích pamětníků. V roce 1989 dochází ke společenským
změnám, které zpočátku přinášejí oţivení ţivota obce. V devadesátých letech dochází zvolna
k útlumu společenského ţivota, který jistou formou pokračuje dodnes. V obci zanikla
(restituce) moţnost pořádání kulturních akcí, neboť neexistuje příhodný společenský sál.
V obci jsou mimořádné moţnosti pro pěší turistiku, ale i zde je co zlepšovat. Měli
bychom propojit naše pěšiny a cesty s komunikacemi pro pěší se sousedními obcemi
(Větrušice, Klecany). Obnovením přívozu, by se obzor a moţnosti pro setkávání obyvatel po
obou březích řeky Vltavy podstatně zjednodušily.
Cílem obecního zastupitelstva je vytvořit podmínky pro aktivní trávení volného času
dětí, i dospělých obyvatel obce. Důleţitá je zejména podpora dětí a mládeţe, a to zejména
vybudováním kvalitních sportovišť, podporou stávajících či plánovaných zájmových spolků a
krouţků. V obci je poměrně kvalitní fotbalové hřiště. Ale zázemí je nutné zrekonstruovat
anebo vybudovat nové , v součinnosti s výstavbou víceúčelové haly v jeho blízkosti.
Se společenským ţivotem souvisí i pocit bezpečí občanů. Nezbytné je dobudování
osvětlení v obci, oprava a dokončení instalace místního rozhlasu. Moţnou projektovou
alternativou je i instalace bezpečnostního kamerového systému.
Projektové záměry:
Nositel projektu
Obec - soukr.
investor
Obec - soukr.
investor

Obec investor
Obec -

název projektu
Výstavba multifunkční sportovní haly

realizace
2010-2012

Modernizace fotbalového hřiště – 2009-2014
zavlaţování, kabiny, zábradlí kolem
hřiště, osvětlení části hřiště, pro diváky
vybudování tribuny a WC.
soukr. Adaptace hříště MŠ
2014
soukr. Realizace

stavby

dětského
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hřiště 2009

investor
obec

obec
obec
Obec investor

v Husinci a Řeţi
Modernizace a dokončení osvětlení obce
-osvětlení podél hlavní komunikace
nahoře v Řeţi,
-osvětlení pod hřištěm,
-osvětlení komunikace od Č.skály do
Husince
Rozšíření obecního rozhlasu
Kamerový systém v obci
soukr. Obnova přívozu do Ţalova

2009 – 2011

2009 - 2011
2012
2012

Specifický cíl 2.3.2.2 Rozvoj sportovních aktivit obyvatel v obci
V současné době je v obci činný fotbalový a turistický oddíl. K dispozici jsou i tenisové
kurty, patřící hotelu Vltava.
Sportovci nemají v současné době v obci odpovídající zázemí, rovněţ nabídka
sportovních aktivit je zatím nedostačující. Cílem je tedy motivovat juniory i seniory
k sportovním aktivitám, v návaznosti na vybudování multifunkční sportovní haly.
Vybudovaná sportovní hala nabídne sportovní vyţití nejen stávajícím občanům obce,
ale bude atraktivní i pro nové občany či návštěvníky obce.
Projektové záměry:
Nositel projektu
Obec - soukr.
investor
Obec, sousední
obce.
Obec - soukr.
investor

název projektu
Podpora vzniku sportovních oddílů v obci

realizace
Průběţně

Podpora pořádání společných sp. akcí Průběţně
s okolními obcemi.
Podpora pořádání pravidelných sp. soutěţí Průběţně

Specifický cíl 2.3.2.3 Rozvoj a podpora edukativních programů a akcí
Projektové záměry:
Nositel projektu
obec
obec
Obec - soukr. investor
hasiči
Obec - soukr. investor
Obec - soukr. investor

název projektu
Vzdělávání samosprávy
Podpora osvěty
Rozšíření kapacity knihovny
Prevence pro veřejnost
Podpora e- vzdělávání
Výukové programy pro
mládeţ a veřejnost
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realizace
Průběţně
Průběţně
Průběţně
Průběţně
Průběţně
Průběţně

Specifický cíl 2.3.2.4 Podpora spolupráce a partnerství
Projektové záměry:
Nositel projektu
obec
obec
obec
obec

název projektu
Podpora činnosti místních spolků- chovatelé,
zahrádkáři atd.
Aktivní zapojení obce do činnosti DSO - Dolní
Povltaví
Partnerství se školou v zahraničí
Partnerství s jinou obcí či městem

realizace
Průběţně
Průběţně
Do 2012
Do 2012

Specifický cíl 2.3.3.1 Zlepšování a podpora podmínek pro podnikání
Projektové záměry:
Nositel projektu
název projektu
Obec/soukr.subjekt Nákup a rekonstrukce pozemku s bazénem
Obec - soukr. Obnova tradičních akcí – trhy, dílny atd.
investor

realizace
2009 -2012
2009

Specifický cíl 2.3.3.2 Podpora zemědělství
Projektové záměry:
Nositel projektu
název projektu
Obec - soukr. Podpora vzniku obecní kompostárny
investor
Obec - soukr. Podpora ekologicky šetrného zemědělství
investor

realizace
2014
Průběţně

Specifický cíl 2.3.3.3 Zvyšování atraktivity obce
Obec leţí v bezprostřední blízkosti řeky Vltavy v oblasti, kterou vyuţívají návštěvníci i
místní k bydlení i rekreaci . Zájmem je vytvořit komplex nabídek a sluţeb, které budou
zpestřovat a zpříjemňovat ţivot svých obyvatel, a budou také lákadlem pro návštěvníky z
blízkého i dalekého okolí. Podmínky pro tento směr rozvoje,jsou příznivé, výhodná je blízkost
Prahy a s tím spojená atraktivita obce pro pěší i cykloturisty.
S tím souvisí i dosud nevybudovaná cyklostezka na území obce, která propojí stávající
cyklostezky Prahy a Kralup nad Vltavou. Tím dojde i k oţivení obce zvýšením počtu
návštěvníků, z toho vyplývající podpoře podnikatelů v oblasti sluţeb atd.
Nedostatkem obce jsou chybějící ukazatele, upoutávky a malý počet odpočívadel
s informačními tabulemi. Zvýšenou pozornost vyţaduje i obnova a údrţba pomníků a
sakrálních staveb v obci.
Projektové záměry:
Nositel projektu
obec

název projektu
Instalace informačních tabulí

24

realizace

obec
Obec, st. org.
Obec, církevní org.
obec

Instalace odpočívadel pro pěší i cyklisty
Údrţba pomníků
Rekonstrukce sakrálních staveb
Budování cyklostezek – viz.ad. 3.3.1.2

Strategický rozvojový plán obce Husinec přispěje k trvale udrţitelnému rozvoji obce.
Primárním cílem byla spokojenost občanů (obyvatel) i návštěvníků obce.
V předpokládaném desetiletém časovém horizontu uvedeného dokumentu se jistě
vyskytnou nové problémy, situace vyţadující řešení či aktuální podněty občanů. Strategický
plán obce má od počátku takovou koncepci, ţe v průběhu doby můţe pruţně reagovat na
aktuální změny, ať uţ jsou legislativní, demografické, geografické či jiné.
V blízké budoucnosti se očekává mohutný příliv nových obyvatel obce, zejména po
dostavění obytných čtvrtí v lokalitě Červená skála a dalších. Přílivem nových občanů by obec
neměla ztratit svou integritu, proto se jeví zmíněné programy podpory sportovních a
společenských činností jako mimořádně přínosné.
S nárůstem obyvatel a domů vzroste i počet komunikací a veřejných ploch
udrţovaných obcí. Důsledkem zmíněných jevů bude nepochybně zvýšení nároků na
zaměstnance OÚ a techniku v majetku OÚ, kde jiţ nyní je zřejmá nutnost modernizace
technického vybavení.
Přínosná je z dlouhodobého hlediska spolupráce se sousedními obcemi (Větrušice,
Klecany, Klecánky) a zapojení obce do Dobrovolného svazku obcí Dolní Povltaví.
K obnovení společných akcí s obcemi na levém břehu Vltavy, tradičními v minulosti, můţe
napomoci i podpora projektu obnovy přívozu v úseku Husince a Ţalova. Nesporně kladným
je i projekt cyklostezky, a to jak podél obou břehů Vltavy, tak v budoucnosti do Klecan či
Větrušic.
Kvalitní prostředí pro ţivot v obci je tvořeno mnoţstvím faktorů. Jedním z nich je i
obecní zeleň. Cílená podpora programu ucelené revitalizace zelených ploch zvýší ţivotní
standard v obci.
Dosahování dílčích cílů strategického plánu je limitováno moţnostmi obce,
jednotlivců a v neposlední řadě dotační politikou a činností OÚ. V rámci mnoţství budoucích
projektů je nutností zavedení uceleného systému kontrolních mechanismů, případně i
optimalizace struktury úřadu (noví pracovníci, vzdělávání a zvyšování odbornosti pracovníků
OÚ atd.) a zjednodušení či zpruţnění administrativních procesů.

Zpracoval: ing. Jindřich Karanský, Ph.D. a ing. Jiří Kunt
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