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Úvod
Strategický plán rozvoje obce Babice 2020 - 2025 vznikl ve spolupráci s vedením obce a odborníky
v roce 2020. Formuluje cíle rozvoje obce, popisuje žádoucí změny a cesty k jejich naplnění. Strategický
plán obce Babice představuje širší koncepční rámec vývoje s dlouhodobou vizí a jeho cílem
je zachování kontinuálního rozvoje obce bez ohledu na politické obsazení vedení obce. Zohledňuje
potřeby vyváženého rozvoje ekonomických i sociálních aspektů v souladu s ochranou životního
prostředí a kulturního dědictví obce. Zvažuje rizika i příležitosti a představuje možnosti jejich řešení.
Realizace strategického plánování na území obce vede k efektivnějšímu využívání zdrojů. Strategický
plán je důležitým investičním nástrojem, který dokáže efektivně zacílit dotační finanční prostředky
(grantové, národní a v neposlední řadě ze strukturálních fondů EU) pro klíčové projekty obce. Správně
nastaveným čerpáním externích finančních prostředků přispívá ke zvýšení konkurenceschopnosti
obce, naplňování stanovených cílů a obecně ke spokojenosti místních obyvatel. Komplexní řešení
rozvoje pomocí strategického plánování umožňuje snadnější orientaci a zacílení potřeb ve všech
oblastech života obce (vzdělávání, infrastruktura, podnikání, zdraví a sociální sféra, kultura, sport,
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ochrana životního prostředí a další). V neposlední řadě je strategický plán i dobrým komunikačním
nástrojem. Zohledňuje to, že v obci působí různé cílové skupiny občanů, podnikatelských subjektů
i organizací, a pomáhá k dosažení konsenzu v otázkách směřování rozvoje mezi těmito klíčovými
aktéry života obce.

Východiska, metodika práce a účel zpracování
Obec Babice zahájila přípravu strategického plánu rozvoje obce na jaře 2020, kdy se s tímto záměrem
sešli na prvním setkání zástupci obce a odborníci ze strategických a projektových institucí v území.
Vedení obce následně nominovalo pracovní skupinu, která se ujala koordinace celého procesu tvorby
nového strategického plánu obce. V našem prostředí neexistuje jednotná všeobecně uznávaná
a schválená metodika strategického plánování obcí. Obec Babice se rozhodla využít směr hlavních
současných myšlenkových proudů, doporučení MMR ČR a SMO ČR a příkladů dobré praxe na základě
zkušenosti s touto problematikou v přilehlých obcích. Zastřešujícím dokumentem pro zpracování
plánu se stala mezinárodně uznávaná metoda místní Agendy 21. Tvorba strategického plánu obce
Babice představovala systémovou práci, která se skládala z odborné, koordinační a konzultační
činnosti. Výsledný dokument byl vytvořen metodou analýz, průzkumů a strukturovaných diskusí
s představiteli obce, ze kterých byly formulovány principy, závěry a cíle pro jednotlivé části
strategického plánu.

Zpracování strategického plánu bylo rozděleno do následujících bodů:
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1. Koordinačně-technická příprava
Byla vytvořena pracovní skupina spolupracující s vedením obce, komisemi a výbory, která byla
pověřena zpracováním strategického plánu. Po dokončení samotného procesu tvorby
strategického plánu bude PS dále sloužit jako mediátor komunikace a spolupráce mezi aktérů
v obci. V neposlední řadě bude dohlížet na naplňování strategického plánu, jeho hodnocení
a připravovat případné aktualizace.
2. Analýza obce
Jedná se o nezastupitelnou součást zpracování celé strategie. Tato část ve značné míře
ovlivňuje zaměření a formu navrhovaných rozvojových řešení v území, a proto není vhodné ji
při přípravě podceňovat. V rámci procesu zpracování kvalitní analýzy byla nashromážděna
data, která sloužila jako souhrnný a objektivní informační kanál o aktuálním stavu a struktuře
obce Babice. Došlo k ucelení informací napříč všemi sférami, které ovlivňují život a rozvoj obce
(např. o místní správě, infrastruktuře, ekonomických aspektech, sociálním a životním
prostředí, kultuře a dalších). Vnikl detailní popis území a vztahů, který se stal hlavním
faktografickým materiálem pro další kroky zpracování strategického plánu. Vzniklá analýza

obce sloužila jako sjednocující a skvělý argumentační materiál pro diskusi nad dalšími kroky
tvorby strategie.
3. SWOT analýzy
Díky této metodě bylo možné zhodnotit silné a slabé stránky obce, její příležitosti a hrozby.
Na základě sesbíraných podkladů byly vytvořeny 4 samostatné SWOT analýzy, které se
zaměřovaly na technickou infrastrukturu, měkkou infrastrukturu, vzdělávání, rozpočtování
a fungování obce. Základním stavebním materiálem pro vypracování SWOT analýz byla získaná
fakta a poznatky při zpracovávání analýzy obce.
4. Navržení strategické vize, globálního cíle
Po sběru informací a provedení SWOT analýz byly určeny krizové oblasti rozvoje obce, které
se staly podstatnými body při navržení strategické vize obce. Vize vychází ze znalostí,
zkušeností a záměrů vedení obce, znalostí a zkušeností členů řídící komise, členů pracovních
skupin a z názorů obyvatelstva a podnikatelů žijících a působících v obci. Globální cíl je krátký
text založený na společném konsensu. Jedná se o souhrnný strategický pohled tzv. motto
neboli heslo celého procesu. Obecně odpovídá na otázku „Kam jako obec společně
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směřujeme?“ a „Jak se k těmto cílům dostaneme?“
5. Stanovení konkrétních aktivit (opatření)
Tato fáze se soustředila na naplnění výstupů formulované strategické části. Pracovní skupina
se snažila o nalezení způsobu, jak identifikované cíle převést do formy jednotlivých opatření,
konkrétních aktivit.
U každého navrženého opatřené byl zvažován soulad se strategickým plánem rozvoje, faktor
nákladů, odpovědnosti za realizaci, náročnosti, času a dopadů na území obce. Na základě
tohoto vymezení začala pracovní skupina vypracovávat výběr těch nejdůležitějších. Selekce
byla opravdu obtížná. Hlavní podmínkou výběru bylo to, zda je opatření realistické
a dosažitelné. Důležité bylo také určit, z jakých zdrojů budou použity náklady na realizaci. Zda
se bude jednat o zdroje v rámci obce, regionu, kraje, národních zdrojů nebo o případné
spolufinancování ze strukturálních fondů EU.
6. Realizace strategického plánu
V této fázi procesu strategického plánování, který nastává po schválení strategického plánu
zastupitelstvem, se ukazuje, zda byl proces nastaven efektivně, a i v následujících letech
panuje při řízení obce široká shoda v nastoleném směřování rozvoje obce. Realizace

strategického plánu je do reálné podoby převáděna ve formě realizace jednotlivých
projektových záměrů a dodržováním globálního cíle celé strategie.
7. Monitoring a aktualizace
Proces strategického plánování připouští potřebu průběžného vyhodnocování a porovnávání
skutečně realizovaných aktivit se strategickým plánem. Monitoring naplňování strategického
plánu rozvoje bude provádět pracovní skupina ve spolupráci s vedením obce. Vzhledem
k tomu, že byl strategický plán stanoven pouze do roku 2025, neočekává se jeho aktualizace.
Všechny připomínky, navrhovaná zlepšení a aktualizované metodické postupy budou
zohledněny a směřovány spíše k vypracování nového strategického plánu, který odstartuje
v roce 2024.

Účelem vzniklého strategického plánu obce je:
·

určit společné zájmy (obyvatelé, spolky, podnikatelské subjekty, neziskové organizace a
další)
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·

definovat místní předpoklady pro realizaci a sloužit jako podklad pro územní plánování

·

sloužit jako podklad při sestavování obecního rozpočtu

·

koordinovat alokaci výdajů a investic v zájmu vytváření kvalitních podmínek pro bydlení a
rozvoj obce

·

definovat střednědobé až dlouhodobé záměry rozvoje obce

·

posilovat vědomí sounáležitosti k obci, regionu a odpovědnosti za jeho rozvoj u místních
aktérů

·

sloužit jako podklad při rozhodování o vstupu a setrvání v různých svazcích a sdruženích

Klíčové pojmy
pojem
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význam pojmu

SWOT analýza

Analýza vnitřních silných a slabých stránek obce, případně oblasti
života, a vnějších příležitostí a hrozeb pro naplnění vize a cílů
dlouhodobých rozvoje.

Strategická vize rozvoje obce

Stručný popis ideálního stavu obce v horizontu roku 2025
s výhledem na další období; VIZE určuje rámcově strategické cíle a
základní cesty a výsledky rozvojového procesu.

Globální cíl

Oblasti vnitřně souvisejících problémů, jejichž řešení je významné
pro dlouhodobý rozvoj obce a vyžaduje soustředěnou pozornost

Místní agenda 21

Konkrétní, realizační, měřitelné cíle, formulované v rámci
jednotlivých podoblastí, jejichž realizace má vést k plnění
strategických cílů a potažmo vize dané klíčové oblasti.

Specifické cíle

Konkrétní, realizační, měřitelné cíle, formulované v rámci
jednotlivých podoblastí, jejichž realizace má vést k plnění
strategických cílů a potažmo vize dané klíčové oblasti.

Strategický plán rozvoje

Jeden z dokumentů územního celku (města, obce či mikroregionu)
vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším
časovém horizontu.

Indikátor

Jasně definovaný a měřitelný ukazatel.

Použité zkratky
zkratka

pojem

SP

Strategický plán

ÚP

Územní plán

EU

Evropská unie

MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

SMO ČR

Svaz měst a obcí České republiky

PS

Pracovní skupiny

ČOV

Čistírna odpadních vod

DPH

Daň z přidané hodnoty

NNO

Nestátní neziskové organizace

MHD

Městská hromadná doprava

9

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

TMA

Koncová řízená oblast v rámci leteckého prostoru

ZPF

Zemědělský půdní fond

ORP

Obec s rozšířenou působností

SLDB

Sčítání lidu, domů a bytů

ÚSES

Územní systém ekologické stability

ZŠ

Základní škola

MŠ

Mateřská škola

VO

Veřejné osvětlení

PRV

Program rozvoje venkova

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

IROP

Integrovaný regionální operační program

OPŽP

Operační program Životní prostředí

Analytická část strategického plánu rozvoje obce Babice
Obecná charakteristika obce
Důvod založení
Obec Babice vznikla jako územní samosprávní celek v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění ke dni 12.11.2000 a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem
a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2,
písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou
právní subjektivitou. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích
svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, pečuje o všestranný rozvoj svého
území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech
a jiných právních předpisech. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů
– tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Posláním obce je zajištění veřejné správy
na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony
(viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
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Historie
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1381. Od roku 1312 až do husitské revoluce byli pány
Uhříněvsi a tedy i Babic Johanité (Johanitská komenda u Panny Marie na Malé straně v Praze). V roce
1436 podstoupil císař Zikmund tento majetek svému podkomořímu Janovi z Kunvaldu a Anně Kbelské.
Od Janových synů Jana a Václava Dražických z Kunvaldu koupilo Uhříněveské panství Staré město
pražské. Vlastnilo jej však jen do roku 1547, kdy Ferdinand I. Pražanům kvůli účasti v odboji Uhříněves
zkonfiskoval. V roce 1550 jej jako zpupný statek prodal Hanušovi Renšperágovi z Renšperka
a Drškovic. Jeho syn Ferdinand prodal v roce 1579 zděděný majetek Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic
z Kostelce nad Černými lesy. Bohatí Smiřičtí drželi panství až do roku 1621, kdy je v roli poručníka
převzal Albrecht z Valdštejna. Týž o rok později prodal Uhříněves s dalšími statky knížeti Karlovi
z Lichtenštejna.

Lichtenštejnové pak vládli uhříněveským i babickým až do konce feudalismu. Průřez historií vesnice
dokumentují figury a tinktury převzaté z heraldiky některých významných majitelů a následně
uplatněné v několika variantách návrhu babických obecních symbolů. Dominantní zlatý korunovaný
drak pochází z erbu podkomořího Jana z Kunvaldu, osmihrotý kříž náleží Johanitům a tinktury
červená a zlatá byly převzaty z rodového erbu knížat z Lichtenštejna. Zatím co modrá barva náleží
Dražickým z Kunvaldu (v obecné
rovině symbolizuje také obcí
protékající potok), zelená je
barvou zemědělství a lesů. Dne
5.12.2005 byla Parlamentem
České republiky na návrh obce
udělena obci Babice vlajka a
znak.
Babice (Velké i Malé) v podstatě

Obrázek 1 Císařské povinné otisky stabilního katastru 1:2 880 - Čechy (rok 1841)

nepřetržitě po
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celou dobu
trvání
patrimoniální
správy byly
součástí
církevního
řádového
panství
Uhříněves
(Templáři, řád

Obrázek 2 Císařské povinné otisky stabilního katastru 1:2 880 - Čechy (rok 1841), detail centra obce

německých rytířů). V 18. století dochází k růstu významu Babic pro daný region, vznikla zde i pro
potřeby okolních obcí dvoutřídní škola.

Pozoruhodný vývoj
obce Babice od
počátku dvacátého
století s kulminačním
bodem ve 20.letech.
Babice se stávají
jedním rekreačním
sídlem pražské malé a
střední buržoasie,

Obrázek 3 Babice v roce 1946 (Letecké měřické snímky)

která si zde začala budovat svá rekreační
sídla. Tento vývoj přerušila hospodářská
krize v 30.letech. Po druhé světové válce
zde dochází k budování nových rekreačních
struktur, hlavně masové šíření chataření. V
dalších letech dochází k citelnému úbytku
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obyvatel Babic, kteří odcházejí do Prahy a
také do Říčan, kde dostávají velmi lehce

Obrázek 4 Babice v roce 1966 (Topografické mapy v systému S-1952)

byty. To má za následek malou prosperitu
služeb, dochází k zavírání obchodů a v obci nejsou téměř žádné služby. Dochází k úbytku obyvatel i
dětí, proto je zrušena základní škola v Babicích a je zrušen provoz hotelu. V obci zůstává pouze jedna
restaurace. Úbytek obyvatel byl zastaven v roce 1992.Obecní zastupitelstvo zadalo vypracování
územního plánu obce, řada pozemků byla vyčleněna pro stavbu rodinných domů.
Kulturní památky
Na území obce se nachází kulturní památka – archeologické
stopy zaniklé středověké vsi Janovičky (rejst. č. ÚSKP 17144/24121, památkový katalog NPÚ). Objekt je ve stupni ochrany
„památkově chráněno“. Podle Státního archeologického
seznamu se jedná se o území s několika existujícími i zaniklými
historickými rybníky. Na DMR jsou čitelné mnohé reliéfní tvary

Obrázek 3 Zaniklá středověká ves Babice –
Janovičky (zdroj: pamatkovykataog.cz)

pravděpodobně antropogenního charakteru – snad zaniklé
mlýny, prvky plužiny. Jasně jsou čitelné relikty hrází tří rybníků, zachycených na 1. vojenském

mapování (Informace SAS 40214). Zaniklá ves patří mezi dobře
zachovaným památkám svého druhu s archeologickými nálezy.
Na návsi se nachází dřevěná zvonička, kříž a pomník, v ulici
Mlejnská je zvonička zrekonstruovaná v roce 2016. V obci je
dále památník padlým připomínající pobyt vojáků Rudé armády
pod velením generála Jeremenka v květnu 1945. Oba pomníky
jsou vedeny v evidenci válečných hrobů.

Obrázek 4 Zvonička v ulici Mlejnská
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Obrázek 7 Dřevěná zvonička na návsi (zdroj: mapy.cz)

Obrázek 8 Kříž na návsi (zdroj: mapy.cz)

Obrázek 10 Pomník na návsi (zdroj: mapy.cz)

Obrázek 9 Pomník připomínající pobyt vojáků
Rudé armády pod velením generála Jeremenka v
květnu 1945 (zdroj: mapy.cz)

Doporučení pro další rozvoj
14

-

sledovat technický stav objektů

-

vzhledem k nedávným opravám není potřeba provádět rekonstrukci v horizontu strategie

Geografie
Území obce se nachází ve Středočeském kraji, v bývalém okrese Praha – východ. Sousedí s obcemi:
Březí, Doubek, Mukařov, Říčany, Tehovec a Třebohostice. Území je tvořeno jedním katastrálním
územím. Výměra území je 556, 71 ha. V rámci SO ORP Říčany obec patří do sídlení oblasti Zóna 1
Hlavní těžiště osídlení přiléhající k hranicím Prahy. Jedná se o hlavní zónu suburbánní výstavby
s blízkým vztahem k hlavnímu městu, značně pokrytou dopravou. Politika územního rozvoje ČR řadí
území obce do rozvojové oblasti OB1 Metropolitní rozvojová oblast Praha.
V rámci geomorfologického členění patří území do Česko-moravské soustavy, provincie Česká
vysočina, Středočeská pahorkatina, geomorfologická jednotka Benešovská pahorkatina, dílčí jednotka
Mukařovská pahorkatina s mírně zvlněným reliéfem. Nadmořská výška je 384 m. n. m. V obci
se nenachází ložiska nerostných surovin a plošných poddolovaných území.
Z pedologického pohledu se na většině území nachází ilimerizovaná půda oglejená na sprašové hlíně
a hnědá půda na zvětralinách kyselých intruziv. Půdní typ je luvizem.

CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ – NE
Doporučení pro další rozvoj
-

tvorba územních studií řešící vzájemné vazby veřejné infrastruktury, problémy

-

suburbanizace a koncepční rozvoj

Klimatické podmínky
Rozhraní klimatických oblastí MT9 a MT10 – mírně teplá a teplá. Klimatická oblast se vyznačuje
dlouhým a mírně suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým až teplým jarem
a podzimem a krátkou teplou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek
se v této oblasti pohybuje kolem 650-700 mm a průměrné roční teploty se pohybují okolo 8-9 °C.
Krajinný pokryv KVES je převážně tvořen hospodářskými lesy jehličnatými a smíšenými, nesouvislou
městskou zástavbou, ornou půdou, městskými zelenými plochami a mezofilními loukami.
Krajinný pokryv dle Corine Land Cover 2012 je tvořen městskou nesouvislou zástavbou, jehličnatými
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lesy, smíšenými lesy, ornou půdou. V porovnání s Corine Land Cover z minulých let vzrostl podíl
městské nesouvislé zástavby.
V geobotanické mapě převažují území s acidofilními doubravami, luhy a olšiny a dubo-habrové háje.
Potenciální přirozená vegetace je biková a jedlová doubrava. Celé územ obce patří do přírodní lesní
oblasti.

Ekonomická charakteristika obce
Zaměstnanost
Podíl nezaměstnaných k 31. 12. 2019 byl 0,93 %1. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem (2,87 %),
krajským (2,44 %) i okresním (1,1 %) se jedná o velmi dobrý stav. Uchazečů o zaměstnání na Úřadu
práce bylo k 31. 12. 2019 evidováno 8.
Zemědělství
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry obce je 41,4 %. Negativním jevem je trvalý úbytek ZPF.
Oproti republikové struktuře zemědělské půdy (orná tvoří 70 %) je v obci v rámci větší podíl orné
půdy.

1

V březnu 2014 byl podíl nezaměstnaných 4,3 %.

Struktura zemědělské půdy v roce 2019
8,6

78,5

trvalé travní porosty

orná půda

Obrázek 5 Struktura zemědělské půdy v roce 2019 (zdroj: czso.cz)

Na území obce sídlí pobočka zemědělské firmy ZEA Světice, a. s. Jedná se o rostlinnou výrobu
a hospodářský dvůr sloužící jako sklad hnojiv, osiv, sklad přípravků na ochranu rostlin, čerpací stanice
motorové nafty, dílny a garážování zemědělských strojů.
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Doporučení pro další rozvoj
-

kontrola úbytku ZPF

Průmysl
Na území obce není realizována žádná průmyslová výroba. Obec neplánuje vybudování průmyslové
zóny ani logistických center.
Podnikatelské subjekty
V obci je prostor pro realizaci služeb a maloobchodu. Hlavním konkurentem místních podnikatelů
je město Praha a Říčany. V budoucnu plánované další navýšení počtu obyvatel obce představuje
příležitost pro vytvoření konkurenceschopného trhu. Pokud by docházelo k úpadku maloobchodu
a služeb, hrozilo by, že se obec stane pouhou noclehárnou a společně s podnikatelským prostředím
by upadl i kulturní život obyvatel obce.

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti (stav v roce 2019)
Druh činnosti

Registrované podniky

Podniky se zjištěnou aktivitou

Celkem

386

229

Zemědělství, lesnictví, rybářství

5

4

Průmysl celkem

32

18

stavebnictví

49

33

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel

92

47

Doprava a skladování

11

7

Ubytování, stravování a pohostinství

20

8

Informační a komunikační činnost

20

16

Peněžnictví a pojišťovnictví

1

1

Činnosti v oblasti nemovitostí

12

7

Profesní, technické a vědecké činnosti

61

43

Administrativní a podpůrné činnosti

10

7

Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení

2

1

vzdělávání

5

3

Zdravotní a sociální péče

3

0

Kulturní, zábavní a rekreační činnost

16

11

Ostatní činnosti

35

20
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Podnikatelské subjekty podle právní formy (stav v roce 2019)
Právní forma

Registrované podniky

Podniky se zjištěnou aktivitou

celkem

386

229

Fyzické osoby

319

186

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona

306

180

Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského zákona

10

5

Zemědělští podnikatelé

0

0

Právnické osoby

67

43

Obchodní společnosti

48

37

Akciové společnosti

1

1

družstva

0

0

Rozpočet obce
V této části analýzy obce je blíže přiblížen rozpočet obce za rok 2019 a základní rozpočtové
monitorovací ukazatele. Pro analýzu rozpočtu obce byly využity následující podklady poskytnuté od
obce Babice: střednědobý výhled rozpočtu 2019–2022, schválený rozpočet na rok 2019, Rozpočtová
opatření č. 1–3 za rok 2019, závěrečný účet za rok 2019, výkaz zisku a ztrát 2019, rozvaha 2019.

Rozpočtované příjmy obce za rok 2019 ve výši 15 178 910 Kč (vč. Přijatých dotací), byly schválenou
úpravou rozpočtovány na 20 924 239,06 Kč. Celkové příjmy obce za rok 2019 činily po konsolidaci 20
796,85 tis. Kč.
Rozpočtované výdaje obce ve výši 24 905 900 Kč, byly schválenou úpravou rozpočtovány na 27 417
367,40 Kč. Celkové výdaje obce za rok 2019 činily po konsolidaci 27 300,15 tis. Kč.
Třída výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Suma běžných a kapit. Výdajů

Celkem za rok 2019
11 649 tis. Kč
15 652 tis. Kč
27 300 tis. Kč

V roce 2019 byla zaznamenána převaha výdajů nad příjmy, rozdíl byl kryt zůstatkem finančních
prostředků z minulých let (saldo po konsolidaci – 6 503,30 tis. Kč). Viz následující tabulka.
Finanční ukazatele rozpočtu 2019
Příjmy
Výdaje
Saldo

Ukazatel v tis. Kč
20 796,85
27 300,15
-6 503,30

Mezi investiční akce v roce 2019 patřila: výstavba chodníků, rekonstrukce hřiště, rekonstrukce kabin,
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dokumentace k rekonstrukci č.p.76 – stará škola, nová dmychadla ČOV, příprava na rozšíření MŠ,
nákup příslušenství k traktoru, zbudování výstražného systému rozhlasu, dětské hřiště na návsi.

Informativní ukazatele k rozpočtové kapitole z 31. 12. 2019
Počet obyvatel
Příjem celkem (po konsolidaci)
Úroky
Uhrazené splátky dl. a půjč. prostř. VZ
Dluhová služba celkem
Ukazatel dluhové služby (v %)
Průměr příjmů za poslední 4 roky
Zadluženost
Zadluženost zřízených PO
Aktiva celkem (Brutto)
Stav na bankovních účtech (Brutto)
Stav na bankovních účtech zřízených PO (Brutto)
Cizí zdroje (Netto)
Oběžná aktiva (Netto)
Krátkodobé závazky (Netto)
Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)
Celková likvidita

1 194
20 796,85 tis. Kč
142,80 tis. Kč
533,34 tis. Kč
676,14 tis. Kč
3,25 %
18 587,51 tis. Kč
6 421,39 tis. Kč
0,00 tis. Kč
112 665,70 tis. Kč
10 539,01 tis. Kč
719,17 tis. Kč
6 911,91 tis. Kč
10 823,38 tis. Kč
567,40 tis. Kč
34,55 %
6,13 %
19,08

Nejvýznamnější příjmovou kapitolou byly daňové příjmy obce. Z následují tabulky vyplývá, že
nejvýnosnější daň byla (stejně jako v minulých letech) v roce 2019 daň z přidané hodnoty s podílem
40 %. Tento podíl se nijak nevymyká celorepublikovému průměru a potvrzuje nastavený trend.
Ukazatel dluhové služby je také v normě.

Daňové příjmy obce k 31. 12. 2019
Rok 2019 v %
23,6
17,8
40,1
13,7
4,9

Druh daňového příjmu
DPFO
DPPO
DPH
Místní poplatky a ostatní daňové příjmy
Daň z nemovitosti

Graf níže znázorňuje celkové příjmy obce od roku 2016 do roku 2019.
Průměr příjmů za poslední 4 roky činí 18 588 tis. Kč.

Příjmy obce v období 2016 - 2019 v tis. Kč
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Obrázek 12 Vývoj příjmů obce v čase (zdroj: údaje obce)

Majetek obce k 31. 12. 2019
Majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek
Pohledávky brutto
Krátkodobé pohledávky brutto
Krátkodobé pohledávky netto
Krátkodobý finanční majetek

91 371,66
79 841,24
269,50
269,50
269,50
10 553,88

Obec disponuje vlastním majetkem a autonomními finančními zdroji. Majetek obce je dle zákona
evidován, účelně a hospodárně využíván. Obec Babice o zachování a rozvoj svého majetku pečuje,
chrání jej před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím, neoprávněnými zásahy. V případě vzniku
škody včas uplatňuje právo na její náhradu. Majetek obce je důležitou součástí strategického
plánování a klíčovým aspektem pro možnosti dalšího rozvoje obce.

Pohledávky
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky

6 911,91
6 344,51
567,40

Hospodaření
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření

12 655,44
19 414,91
6 759,46

Dluhová služba
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Přijaté půjčené prostředky
Hrazené úroky
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků
Dluhová služba celkem

76,88
142,80
533,34
676,14

Podíly pohledávek a závazků
•

podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,55 %

•

podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,44%

•

podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00%

Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč. Celkový objem dlouhodobých závazků
přesahuje částku 6 mil. Kč. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední
4 rozpočtové roky. Níže je k nahlédnutí graf znázorňující vývoj zadluženosti obce a jejího stavu
na bankovních účtech mezi lety 2011–2019.

Vývoj zadluženosti a stavu na bankovních účtech
2011 - 2019
19 500 000,00
17 500 000,00
15 500 000,00
13 500 000,00
11 500 000,00
9 500 000,00
7 500 000,00
5 500 000,00
3 500 000,00
1 500 000,00
2019

2018

2017

2016

Zadluženost vč. zřízených PO

2015

2014

2013

2012

2011

Stav na BÚ vč. zřízených PO

Obrázek 13 Vývoj zadluženosti a stavu na bankovních účtech obce v čase (zdroj: údaje obce)

Jedinou příspěvkovou organizací města je prozatím Mateřská škola Dráček. V tabulce níže jsou
znázorněny výnosy a náklady organizace v letech 2016–2019.
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Rok
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Náklady v tis. Kč
4 933,01
4 424,37
3 741,29
3 396,17
3 480,99
1 502,70

Výnosy v tis. Kč
4 839,13
4 401,87
3 738,48
3 460,18
3 537,40
1 455,37

Saldo v tis. Kč
-93,88
-22,50
-2,82
64,01
56,41
-47,33

Širší vztahy
Obec se nachází v SO ORP Říčany sousedící severozápadně s Prahou. Díky svému umístění plní roli
významného zázemí hlavního města. Okolní obce Babic jsou tedy stejně ovlivněny procesem
suburbanizace a související vysokou intenzitou výstavby domů a bytů. Ekonomická situace v okolí
se vyznačuje nízkou nezaměstnaností a vysokou ekonomickou aktivitou. Okolí obce je také do velké
míry ovlivněno umístěním dálnice D1 (vysoká intenzita dopravy, sídlo ekonomických subjektů).
Širší okolí obce je využíváno především pro dojížďku za prací (Praha, Říčany), službami a aktivitami
volného času. Do obce naopak míří obyvatelé sousedních obcí za rekreací (v rámci místních lesů) a do
soukromé základní školy a gymnázia OPEN GATE.

Doporučení pro další rozvoj
-

kontrolovat kapacitu zařízení služeb, zdravotní a sociální péče, vzdělávání apod. v okolí obce
v návaznosti na případnou potřebu vybudovat některé ze zařízeních přímo v obci

-

vzhledem k převažující vyjížďce kontrolovat kapacitu a bezpečnost dopravy z obce

Komunitní život v obci
Pravidelné aktivity v rámci obecní komunity:

22

•

Vítání občánků (1x ročně)

•

Pálení čarodějnic (1x ročně)

•

Babický Trail 1/4 Maraton (1x ročně)

•

Babický občasník (obecní zpravodaj, zpravidla 2x ročně)

•

Kapr CUP RETRO (rybářská soutěž, 1x ročně)

•

Veřejné rugby a fotbalové zápasy

•

Turnaje v nohejbalu a volejbalu

•

Listonošův běh (1x ročně)

•

Mikulášská besídka (1x ročně)

•

Vánoční setkání (1x ročně)

•

Hudební sešlosti

•

Setkání seniorů

Vzhledem k dlouhodobému zvyšujícímu se počtu obyvatel díky migraci je potřeba se zaměřit
na prevenci (případně eliminovat) problémy komunitního života, které obce s výrazným jevem
suburbanizace provázejí. Často

v takových

území

dochází k rozdělení místní komunity

na starousedlíky a novousedlíky s protichůdnými názory na další rozvoj obce, které zhoršují kvalitu
života v obci.
Doporučení pro další rozvoj
-

pokračovat v organizaci komunitních aktivit

-

podporovat aktivní zapojení širší veřejnosti, kontakt mezi generacemi, starousedlíky a
novousedlíky

Kulturní život
Kulturní život v obci je především tvořen příležitostnými setkáními s kulturním programem
organizovanými obcí nebo některým ze spolků. Z infrastruktury je k dispozici knihovna, která
je součástí Základní školy a gymnázia OPEN GATE. Aktuálně probíhá rekonstrukce a přestavba budovy
staré školy. Součástí objektu bude víceúčelový sál.
Kulturní infrastruktura
Typ zřízení

Počet v obci
2

Nejbližší zařízení mimo obec

Standart dostupnosti

Standart splněn

knihovna

1

Mukařov

15 min (dojezdová)

ANO

Komunitní centrum

0

Mukařov

Pěší docházka 600 m

NE

Víceúčelový sál

03

Doubek, Březí

obec
> 1 000 obyv.

NE

divadlo

1

Praha

obec >
30 000 obyv.

ANO

Doporučení pro další rozvoj
-
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v budoucnosti využívat vznikající infrastrukturu v budově staré školy

Sportovní infrastruktura
V obci je registrován TJ Sokol Babice, který vznikl v roce 2004. Hlavní činností sokola je fotbalová
činnost, od roku 2020 je realizována dětská přípravka. Dále zde funguje spolek SK Babice, z. s., jehož
součástí je oddíl běhu, rugby a jógy. Základní sportovní infrastrukturou obce je sportovní areál, který
je vybaven multifunkčním hřištěm s umělým povrchem (míčové sporty, tenis) a travnaté hřiště
(fotbal, rugby). Obyvatelům obce je k dispozici také sportovní infrastruktura soukromé základní školy
a gymnázia OPEN GATE – krytý bazén a sportovní hala na volejbal.
Sportovní infrastruktura
Typ zřízení

Počet v obci

Nejbližší zařízení mimo obec

Standart dostupnosti

Standart splněn

Hřiště pro předškolní děti

2

X

pěší docházka 200 m

ANO

Hřiště pro mladší školní děti

1

X

fyzická – pěší docházka skutečná 500 m

ANO

Hřiště pro mládež a dospělé

1

X

fyzická – pěší docházka -

ANO

Krytý bazén

14

Říčany

Není stanoveno

x

Rugby hřiště

1

Říčany

Není stanoveno

x

Hřiště s umělým trávníkem

1

Říčany

Není stanoveno

x

skutečná 500 m

2

Jedná se o zařízení, které je součástí ZŠ a gymnázia OPEN GATE. Zařízení je přístupné také pro obyvatele obce.
Víceúčelový sál je součástí záměru rekonstrukce a přestavby prostor staré školy.
4 Jedná se o infrastrukturu soukromé ZŠ a gymnázia OPEN GATE. Zařízení je přístupné také pro obyvatele obce.
3

Atletický ovál

15

Říčany

Není stanoveno

x

Sportovní hala

16

Říčany

Není stanoveno

x

Tělocvična

17

Říčany

Není stanoveno

x

Posilovna

18

Říčany

Není stanoveno

x

Tenisové kurty

2

Říčany

Domácnosti a bydlení
V obci delší dobu dochází k rozvoji výstavby rodinných domů. Obytné prostředí je pozitivně ovlivněno
vazbou na významnější lesní celky. V obci se nachází přes 450 bytů. V roce 2019 bylo dokončeno
22 bytů v rodinných domech. Stejný počet bytů vznikl v ostatních obcích v republice s mnohem vyšším
počtem obyvatel (např. Litvínov – 23 661 obyvatel, Vysoké Mýto – 12 288 obyvatel). Všechny nově
vzniklé byty za posledních pět let byly v rodinných domech.

počet nových bytů

24
25
20
15
10
5
0
2015

2016

2017

2018

2019

Zdroj: vlastní
Obrázek
14 Počet
návrhnových
dle datbytů
z czso.cz
v čase (zdroj: údaje cszo.cz)

5

Jedná se o infrastrukturu soukromé ZŠ a gymnázia OPEN GATE. Zařízení je přístupné také pro místní sportovní kluby
Jedná se o infrastrukturu soukromé ZŠ a gymnázia OPEN GATE. Zařízení je přístupné také pro místní sportovní kluby
7 Jedná se o infrastrukturu soukromé ZŠ a gymnázia OPEN GATE. Zařízení je přístupné také pro místní sportovní kluby
8 Jedná se o infrastrukturu soukromé ZŠ a gymnázia OPEN GATE. Zařízení je přístupné také pro místní sportovní kluby
6

Poslední aktuální data o struktuře domovního fondu a domácností pocházejí ze SLDB z roku 2011.
V tomto roce bylo rozložení následující:

Domy úhrnem
Domy obydlené
Z toho podle
Fyzická osoba
vlastnictví
Obec, stát
domu
Bytové
družstvo
Spoluvlastnictví
vlastníků bytů
Z toho podle
1919 a dříve
období
výstavby nebo
rekonstrukce 1920 – 1970
domu
1971 – 1980

25

Domovní fond
celkem
Rodinné
domy
268
262
9
234
228
221
219
1
0
0
0

Bytové domy

Ostatní domy

3
3
1
1
0

3
3
1
0
0

4

4

0

0

22

21

1

0

22
9

21
9

1
0

0
0

1981 – 1990

5

4

0

1

1991 – 2000

28

28

0

0

2001 - 2011

137

135

1

1

Hospodařící domácnosti podle typu
Hospodařící domácnosti celkem
V tom
Tvořené jednou rodinou
V tom
úplné
Bez závislých dětí
Se závislými
dětmi
neúplné
Bez závislých dětí
Se závislými
dětmi
Tvořené 2 a více rodinami
Domácnosti jednotlivců
Vícečlenné nerodinné domácnosti

9

V roce 2001 to bylo 91 bytů.

326
217
87
96
8
26
4
82
23

Územní plán obce
Aktuálně platný územní plán obce pochází z roku 2002. Aktuálně probíhá příprava schválení nového
plánu. Připravovaný územní plán vymezuje následující zastavitelné plochy:
Rozvojové plochy ÚP
Způsob využití

kapacita

Bydlení v rodinných domech

maximálně 229 rodinných domů

Občanské vybavení

Základní škola I. stupeň

Zeleň na veřejných

3 lokality

prostranstvích
Veřejná prostranství

2 lokality

Občanské vybavení –

3 lokality

tělovýchovná a sportovní
vybavení
Zeleň ochranná a izolační
26

1 lokalita

Plochy technické infrastruktury 1 lokalita (sběrný dvůr)
Výroba a skladování –
zemědělská výroba

Druh pozemku
Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

10
11

Údaj k 31. 12. 2019
V roce 2010 to bylo 10,91 ha.

Výměra (ha)10
556,71
230,61
181,09
0
0
29,55
0,14
19,83
326,10
286,79
4,48
13,8711
20,96

Struktura území obce

41,4
51,5

6,3
0,8
zemědělská půda

zastavěné a ostatní plochy

vodní plochy

lesní pozemky

Obrázek 15 Struktura území obce v roce 2019 (zdroj: czso.cz)

Technická infrastruktura obce
V obci je vybudován veřejný vodovod z Říčan – Strašína. Přívodní vodovodní řad je do obce přiveden
z obce Mukařov. Hlavní vodovodní řad je napojen na vodovodní přivaděč z Říčan – Pacova přes obec
27

Březí. Součástí je vodojem 2x50 m3. Celková délka vodovodního řadu je 4,6 km.
V obci je vybudována splašková kanalizace v celkové délce 5 km zakončená obecní ČOV. Kapacita
čistírny je 1300 EO. Přečištěná voda odtéká z čistírny gravitačním potrubím do přítoku potoku Výmola.
Dešťová kanalizace je odvedena do místní vodoteče Výmola.
Významná část infrastruktury vodovodu a kanalizace je vlastněná soukromou společností Vintex
s.r.o. a spravuje ji soukromá společnost Voda cz service s.r.o.

Nakládání s vodami
Druh zařízení
Napojení na veřejnou
kanalizaci
vodovod

Počet
obyvatel/nemovitosti
1070

Standart dostupnosti

839

Povinné pro celé území

Povinné pro celé území

Standart
splněn
ANO

Obec je plynofikována. Na území obce se nenachází hřbitov.
Doporučení pro další rozvoj
-

vzhledem k pokračujícímu růstu počtu obyvatel a záměrům na budování nové obecní
infrastruktury je potřeba hlídat a případně zajisti rozšíření kapacity ČOV a vodovodu

-

dokončit napojení na kanalizaci zbývajících území obce

-

dokončit plynofikaci zbývajícího území obce

Doprava
Problém s dopravní dostupností (časovou) obce s centrem Prahy. Obyvatelstvo žijící v tomto území
je z velké části závislé na používání individuální automobilové dopravy. V obci se nenachází oblast
výpočtu hlukových hladin silnic. U struktury dojíždění do zaměstnání a do škol pochází nejaktuálnější
data ze SLDB v roce 2011. K tomuto datu byla struktura dojíždění obyvatel následující:

Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící celkem
V tom

28

Vyjíždějící do zaměstnání
V tom
v rámci obce
Do jiné obce okresu
Do jiného okresu kraje
Do jiného kraje
Do zahraničí
Vyjíždějící do škol
V tom
V rámci obce
Mimo obec

271
192
8
29
6
149
0
79
1
78

Silniční doprava
Absence vysoké akustické zátěže
z automobilové dopravy. Snadná
dostupnost silnice I/2. Nedokončená
realizace sítě místních komunikací.
Příznivá návaznost na D0 – silniční
okruh kolem Prahy. Zvýšené nároky
na kapacitu a upravenost
komunikační sítě v návaznosti na
rozvojové plochy pro bydlení. Na
území obce se nachází jeden most (č.
ev. objektu 10174-1) o délce
přemostění 4,6 m, pozemek je ve
vlastnictví Středočeského kraje. Most
prošel v roce 2020 rekonstrukcí. Obcí

Obrázek 16 Silniční síť v obci (zdroj: geoportál ŘSD)

prochází silnice 3. třídy č. 10176,
29

10174 a č. 11313.
Silniční síť v obci navazuje na:
kategorie

číslo

místo

II. třída

113

Mukařov

III. třída

10172

Doubek

III. třída

10175

Březí

III. třída

10174

Říčany – Strašín

Nejbližší silnice I. třídy je CZ0209 ve směru Praha – Kutná Hora, napojení na silnice v obci přes silnici
II. třídy 113. Nejbližší dálnicí I. třídy je komunikace D1. Nejbližším nájezdem je exit 12 Modletice.

Obrázek 17 Silniční síť v širším okolí obce (zdroj: geoportál ŘSD)

Hromadná doprava
Infrastruktura hromadné dopravy
Druh zařízení
Zastávka hromadné dopravy

30

Počet v místě
3

Standart dostupnosti
fyzická – pěší docházka – skutečná z použití veřejně přístupných komunikací
500 m od zastavěné území + zastavitelné plochy s poptávkou po obsluze
veřejnou hromadnou dopravou

Standart splněn
ANO

Obec je obsluhována v rámci hromadné dopravy linkovými autobusy č. 364 a 428. V obci se nacházejí
3 zastávky hromadné dopravy: Babice; Babice U Hřiště; Babice, Babičky. Linky jsou součástí Pražské
integrované dopravy, tarifní pásmo 2. Linka 364 spojuje obec s Říčany (přestup na železniční dopravu)
a s Prahou (přestup na metro). Linka 428 má trasu mezi Mukařovem a Jesenicí. Cesta hromadnou
dopravou do centra Prahy (stanice metra Muzeum) trvá okolo jedné hodiny.
Linka autobusu
364
364
428
428

výchozí stanice
Depo Hostivař
Doubek
Mukařov
Jesenice

Konečná stanice
Doubek
Depo Hostivař
Jesenice
Mukařov

Počet spojů v prac. den/o víkendu
15/5
16/5
12/0
8/0

Cyklistická a pěší doprav
V obci se nachází cyklotrasa č. 1 (Pražská cesta). Na ní navazují cyklotrasy č. 0031 (směr Strašín)
a č. 8206 (směr Doubek). Obcí prochází soustava obnovených polních cest „Cesty, které nás spojují“
(společně s územím Březí, Dobročovice, Křenice, Květnice, Sluštice, Sibřina, Zlatá a Škvorec) a značené

turistické trasy. Vzhledem k rozvíjející se výstavbě je potřeba dbát na pěší propojení – prostupnost
zástavbou a vymezení ploch pro chodníky.
Parkovací plochy
Na území není samostatné parkoviště ani čerpací stanice Připravovaný ÚP navrhuje 10 parkovacích
míst pro veřejnost a turistiku na návsi a 5 parkovacích míst v Babicích – u lesa.

Infrastruktura dopravy v klidu
Druh zařízení
Odstavná stání pro osobní
automobily
Krátkodobé parkování (do 2
h)
Dlouhodobé parkování (nad
2 h)
Parkoviště P+R
Parkoviště B+R
Parkování jízdních kol (do 2
h)
Parkování jízdních kol (do
12 h)
Parkování jízdních kol
(dlouhodobé)

Počet v místě
0

Standart dostupnosti
fyzická – pěší docházka – skutečná 300 m

Standart splněn
ANO

2112

všechna území s potřebou zajištění parkování vozidel jejich uživatelů

613

všechna území s potřebou zajištění parkování vozidel jejich uživatelů

6
0
0

nástupiště veřejné hromadné dopravy
nástupiště veřejné hromadné dopravy
hlavní vstup do objektu, který je cílem cesty cyklisty 10 m

NE
NE

0

hlavní vstup do objektu, který je cílem cesty cyklisty 50 m

NE

0

hlavní vstup do objektu, který je cílem cesty cyklisty 100 m

NE14
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Území obce se nachází v oblasti vzdušného prostoru TMA – koncová řízená oblast.

Doporučení pro další rozvoj
-

budování sítě místních komunikací v návaznosti na nové zastavěná území
riziko nedostatečné kapacity silniční sítě v návaznosti na zvyšující se počet obyvatel (především ve
směru do hlavního města)
rozvoj procházkových profilů pro pěší a cyklisty

Vybavenost a služby
Nedostatečná občanská vybavenost. Rozvoj infrastruktury nereaguje plně na vysoký nárůst počtu
obyvatel. Možnost využít infrastruktury Říčan a Prahy.
Školství
V infrastruktuře školství se obec v posledních letech potýká s nedostatečnou kapacitou zařízení
mateřské a základní školy. Zařízení mateřské školy se nachází přímo v obci (příspěvková organizace
obce Mateřská škola Dráček, Babice). Základní školství bylo do roku 2020 zajištěno spádovou školou
12

Parkovací místa u OÚ, MŠ a sportovního areálu
Parkovací místa na návsi
14
Na území obce se nachází 2 stojany pro kola pro dlouhodobé stání
13

v Mukařově, která ale nedisponuje dostatečnou kapacitou a je proto nutné vybudovat vlastní zařízení
nebo detašované pracoviště na území obce. Spádovost nelze zajistit s žádnou ze škol v okolních obcích
vzhledem k nedostatečným kapacitám v celém ORP. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy při
svém šetření zaplněnosti škol a potřeby budovat nové kapacity v roce 2020, zařadilo ORP Říčany na
3. místo v ČR v naplněnosti základních škol a rizikovosti nedostatečných kapacit. Kvalitní školství
nepředstavuje pouze zajištění dostatečné kapacity, je nutné sledovat dostatečné vybavení tříd
a zázemí školských zařízení, aby odpovídalo kvalitě vzdělávání 21. století (pořízení nového vybavení,
rozšiřování a modernizace stávajícího). Mezi obcemi Babice a Mukařov probíhají v současné době
jednání o budoucí smlouvě o zřízení detašovaného pracoviště.

Infrastruktura vzdělávání a výchovy
Druh zařízení
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Počet v obci/kapacita

Nejbližší zařízení mimo obec

Standart dostupnosti
15

Standart splněn

Mateřská škola

1/48

MŠ Doubek

obce > 1 000 obyv.

ANO

Základní škola I. stupeň

1/11516

ZŠ Mukařov

30 minut s VHD

ANO

Základní škola II. stupeň

0/0

ZŠ Mukařov

30 minut s VHD

ANO

Střední škola (vč. gymnázia)

1/32017

Gymnázium Říčany

45 minut s VHD

ANO

Základní umělecká škola

0/0

ZUŠ Říčany

nestanoveno

X

Obrázek 18 Mateřská škola Dráček (zdroj: msbabice.cz)

Obrázek 19 Areál ZŠ a gymnázia OPEN GATE (zdroj:
wikipedie)

Doporučení pro další rozvoj
-

vzhledem k demografickému vývoji a zastavitelnosti území a zajištění kapacit předškolního
vzdělávání dle zákona je třeba vybudovat další počet míst v mateřské škole

15

Standart dostupnosti fyzické – pěší docházky – skutečné 600 m platí pro minimální hrubou obytnou hustotu 6,3
obyvatel/ha. Obytná hustota obce je nižší.
16
Jedná se o soukromé zařízení nezajišťující spádovost.
17
Jedná se o soukromé zařízení

-

v obci se nachází pouze soukromá základní škola. Standart dostupnosti je splněn Základní
školou Mukařov. Zařízení ale nemá odpovídající kapacitu a ani v oblasti standartní
dostupnosti se žádné další zařízení s volnou kapacitou nenachází. Vzhledem k vývoji počtu
obyvatel a demografické struktuře je potřeba vybudovat vlastní infrastrukturu základní školy
(splňující standardy vzdělávání 21 st.) alespoň pro I. stupeň.

Sociální služby

Domov pro osoby se zdravotním
postižením

0

Azylový dům

0

Denní stacionáře

0

Infrastruktura v sociální péči
nejbližší zařízení mimo
Vzdálenost z obce
území obce
Domov pro seniory
3 km
kardinála Berana
Domov pro osoby se
26 Km
zdravotním postižením
Praha 4
Azylové ubytování
15 km
Společnou cestou Praha
11
Stacionář OLGA Říčany
7 km

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

0

Cesta integrace Říčany

7 km

Sociální poradny

0

Cesta integrace Říčany

7 km

Druh zařízení

Počet v
obci
0

Domov pro seniory

Standart
dostupnosti
obce >
30 000 obyv.
obce >
30 000 obyv.

Standart
splněn
ANO

obce >
30 000 obyv.

ANO

obce >
5 000 obyv.)
obce >
5 000 obyv.
Není stanoveno

ANO

ANO

ANO
x
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Doporučení pro další rozvoj
-

sledovat dostupnost kapacity zařízení v okolí obce, případně spolupracovat s okolními
obcemi a dostupnými zařízeními na zvyšování kapacit. Z dlouhodobějšího hlediska se
potřeba sociální péče bude v obci zvyšovat.

Zdravotnictví
Zdravotnická zařízení prvního styku
Druh zařízení

Počet v místě

Praktický lékař pro dospělé

0

Nejbližší zařízení mimo
území obce
Říčany

Zubní lékař

0

Říčany

Praktický lékař pro děti a dorost

0

Říčany

Gynekologická ambulance

0

Říčany

Lékařská služba první pomoci

0

Praha

Zdravotnická zařízení ambulantní

Standart dostupnosti

Standart splněn

obce>
2000 obyv.
obce>
2000 obyv.
obce>
2000 obyv.
obce>
2000 obyv.
Není stanoveno

ANO
ANO
ANO
ANO
x

Druh zařízení

Počet v místě

Oční lékař

0

Nejbližší zařízení mimo
území obce
Říčany

ortopedie

0

Říčany

psychiatrie

0

Říčany

neurologie

0

Říčany

dermatologie

0

Říčany

Rehabilitace

0

Říčany

Urologie

0

Říčany

Klinická psychologie

0

Říčany

Klinická logopedie

0

Říčany

ORL

0

Říčany

alergologie

0

Říčany

Dermatovenerologie

0

Říčany

Zdravotní rehabilitace

0

Říčany

Standart dostupnost

Standart splněn

obce >
5 000 obyv.
obce >
5 000 obyv.
obce >
5 000 obyv.
obce >
10 000 obyv.
obce >
5 000 obyv.)
obce >
5 000 obyv.)
obce >
5 000 obyv.
obce >
5 000 obyv.
obce >
5 000 obyv.
obce >
5 000 obyv.
obce >
10 000 obyv.
obce >
5 000 obyv.
obce >
5 000 obyv.

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Zdravotnická zařízení hospitalizační
34

Druh zařízení

Počet v místě

nemocnice s nejméně 2lůžkovými
odděleními
Velká nemocnice
porodnice
Nemocnice následné péče
LDN
Psychiatrická léčebna

Druh zařízení
Lékárna
Oční optika a
optometrie
Výdejna PZT
Zdravotnická záchranná
služba – výjezdová
základna
Letecká záchranná
služba

Vzdálenost z obce

0

Nejbližší zařízení mimo území
obce
Říčany

0
0
0
0
0

Praha
Praha
Praha
Tehovec
Praha

26 km
26 km
28 km
4 km
19 km

7 km

Lékárny a zdravotní doprava
Nejbližší zařízení mimo území obce

Vzdálenost z obce

Splněn standart dostupnost

Mukařov
Říčany

3,7 km
7 km

ANO
Není stanoveno

0
0

Praha
Říčany

20 km
7 km

Není stanoveno
40 tis. obyv.

0

Praha

35 km

Není stanoveno

Počet v
místě
0
0

Doporučení pro další rozvoj
-

u všech sledovaných zdravotnických zařízení je splněn standard dostupnosti. Je ale potřeba
vzhledem k zvyšujícímu se počtu obyvatel regionu sledovat volnou kapacitu těchto zařízení a
případně se zapojit do spolupráce na podporu vzniku a rozšiřování zdravotnických zařízení
v okolí obce.

-

Obec splňuje minimální standart dostupnosti pro umístění ordinace praktického lékaře pro
dospělé (ordinační hodiny 2 dny v týdnu). Je ale diskutabilní, zda vzhledem k nedostatku
lékařského personálu a snadné dostupnosti sídla praktických lékařů v okolí, usilovat o
otevření tohoto zdravotnického zařízení v obci.

Životní prostředí
Rámcový krajinný typ využití území je lesozemědělská krajina. Koeficient ekologické stability je 1,58
(údaj z roku 2019). Na území obce se nachází formační skupiny přírodních biotopů – lesy, sekundární
trávníky a vřesoviště a vodní toky a nádrže.
Odpadové hospodářství
Infrastruktura odpadového hospodářství
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Druh zařízení
Stanoviště sběru odpadu
Stanoviště tříděného
odpadu
Sběrný dvůr
Stálé místo sběru
kompostovatelného odpadu
Skládka výkopové zeminy
Skládka nebezpečného
odpadu

Počet v místě
2
3

Standart dostupnosti
fyzická – pěší docházka – skutečná 50 m od obytné plochy
fyzická – pěší docházka – skutečná 150 m od obytné plochy

Standart splněn
ANO
ANO

0
0/Úvaly

fyzická – pěší docházka – skutečná 1500 m od obytné plochy
1 zařízení na 5 000 obyvatel

NE
ANO

0/Říčany
0/Strančice

Není stanoveno
Není stanoveno

x
x

Obec je držitelem osvědčení od společnosti EKO-KOM, a.s. za úsporu emisí (za rozvoj systému
tříděného odpadu a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových).

Stav ovzduší
emise

koncentrace

SO2 4. nejvyšší 24hod. koncentrace

≤50 [μg.m–3]

PM10 roční průměr

20 – 28 [μg.m–3]

PM2.5 roční průměr

12 – 17 [μg.m–3]

NO2 roční průměr

≤26 [μg.m–3]

O3 18

≥120 [μg.m–3]

Cd roční průměr

≤ 2 [ng.m–3]

As roční průměr

≤ 2,4 [ng.m–3]

Benzo[a]pyren roční průměr

≥ 0,4 – 0,6 [ng.m–3]

Benzen roční průměr

≤ 2 [μg.m–3]

O319

≥ 18 000 [μg.m–3]

NOx roční koncentrace

≤ 19,5 [μg.m–3]

18
19

26. maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky 2015–2017
Hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let 2013–2017

SO2 - rok

≤ 8 [μg.m–3]

SO2 - zimní období

≤ 8 [μg.m–3]

OBLAST S PŘEKROČENÍM IMISNÍCH LIMITŮ BEZ O3 – NE
OBLAST S PŘEKROČENÍM IMISNÍCH LIMITŮ SE ZAHRNUTÍM O3 – ANO
Obecní zeleň
Vysoký podíl lesní půdy. Na území se nachází tyto formační skupiny přírodních biotopů: lesy, vodní
toky a sekundární trávníky a vřesoviště.
Infrastruktura veřejného prostranství
Druh zařízení
Veřejná prostranství

Veřejná parková zeleň jako
součást veřejného
prostranství (rozloha 0,5 – 1
ha)
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Počet
náves
ulice s chodníky
veřejná zeleň
s mobiliářem
v okolí rybníku
Náves
Okolí rybníčku
Na Ladech
lesopark

Standart dostupnosti
nejméně 1000 m2 pro každé 2 ha zastavitelné plochy; do této výměry se
nezapočítávají pozemní komunikace

Standart splněn
ANO

fyzická – pěší docházka – skutečná 300 m od obytných ploch

ANO

Protipovodňová ochrana
Řešené území disponuje lososovým typem
povrchových vod. V obci se nachází
přirozený stálý útvar povrchových vod
tekoucích v kategorii „řeka“ do 5 metrů.
Z rizikových oblastí je potřeba počítat se
záplavovým územím Výmoly. Na území se
nachází záplavové území Výmoly Q 5, Q20,
Q 100 a aktivní zóna Q 100. Záplavové
území zasahuje do zastavěného území.
Rozloha záplavového území Q100
v zastavěném území je 1,2 ha.). Obec má

Obrázek 20 Záplavoví území obce Q 5 - Q 100 (zdroj: geobec.cz)

zpracovaný povodňový plán z roku 2018 a protipovodňovou infrastrukturu ve formě výstražného
systému. Na území obce se nenachází svahová nestabilita (dle Registru svahových nestabilit České
geologické služby

ZCHÚ a VKP
Na katastru obce se nachází nadregionální prvek ÚSES – biokoridor NK 66 Voděradské bučiny –
Vidrholec. Funkčnost biokoridoru je ohrožena zastavitelnými plochami. Dále se zde nachází
regionální biocentrum RC 966 Bezchleby. Přírodní potenciál území je posílen vyšší lesnatostí.
Vhodnost výstavby FVE
Z hlediska limitů ochrany přírody a krajiny
nevhodné území
Z hlediska ochrany ZPF
Z části nevhodné a spíše nevhodné území
Vhodnost výstavby VTE
Z hlediska limitů ochrany přírody a krajiny
Spíše nevhodné území
MEZINÁRODNĚ VÝZNAMNÉ ČÁSTI PŘÍRODY – NE

Doporučení pro další rozvoj
-
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vybudovat sběrný dvůr na území obce
kontrola zachování funkčnosti nadregionálního biokoridoru v rámci zastavitelného území
založení veřejné zeleně v návaznosti na nové zastavěné plochy

Rekreace a cestovní ruch
Na území se nenachází žádné hromadné ubytovací zařízení ani lázeňská léčebna. V roce 1992 evidoval
Český statistický úřad na území obce 204 rekreačních chat. V roce 2011 bylo ze SLDB zjištěno 6 domů
sloužící k individuální rodinné rekreaci. Připravovaný územní plán nepočítá s rozšiřováním chatové
zástavby.
Rozsáhlé lesní pozemky plní hygienickou funkci vegetace. Atraktivní krajinné zázemí vhodné
pro každodenní rekreaci. Další rozšiřování chatové zástavby je hygienickým problémem.
Rekreační funkce území slouží především pro stálé obyvatele obce a pro obyvatele okolních obcí
pro jednodenní turistiku.
Atraktivity obce
Jednou z hlavních atraktivit obce je její poloha, která je vysoce disponibilní pro příměstské bydlení.
Kvalita polohy je definována především snadnou dostupností Prahy a Říčan, zároveň rozsáhlými
lesními pozemky a zachováním vesnického rázu krajiny. Přestože obec nedisponuje větším zázemím
občanské vybavenosti, pro občany jsou služby a infrastruktura větších měst lehce dosažitelné.
Atraktivitou obce je také umístění soukromé základní školy a gymnázia OPEN GATE. Zařízení umožňuje
obyvatelům obce využívat některá zařízení ze své infrastruktury. Dále škola představuje pracovní

příležitosti pro místní a je potenciálním lákadlem pro investory a podnikatelské subjekty na dalším
území obce. Pasivním přínosem je také to, že aktivity školy budují povědomí o obci a její dobré jméno
u širší veřejnosti mimo region.
Infrastruktura cestovního ruchu
Cestovní ruch probíhá na území obce především ve formě jednodenní turistiky a rekreace obyvatel
obce Babice a okolních obcí (cykloturistika, pěší turistika…). Z hlediska nadregionálního není území
pro oblast cestovního ruchu příliš atraktivní. Z infrastruktury území disponuje cyklotrasou 1 (Praha –
Brno), 0031 (Babice – Voděradské Bučiny, jih), 8206 (Babice – Vrátkov) a značenými turistickými
trasami. Dvě restaurační zařízení (jedno s ubytovacími službami).
Volnočasové aktivity
Infrastruktura území v oblasti volného času poskytuje možnosti pro aktivní i pasivní odpočinek v rámci
velikosti obce pro všechny věkové kategorie. Území disponuje dostatečnou sportovní infrastrukturou
(v delším časovém horizontu bude potřeba s růstem počtu obyvatel tuto infrastrukturu rozšiřovat),
kulturní infrastruktura bude dostatečná po dokončení multifunkčního sálu.
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Místní správa
Infrastruktura veřejné správy
Druh zařízení

Počet v místě

pošta

0

Nejbližší zařízení
mimo území obce
Říčany

Vzdálenost z obce
7 km

Standart
dostupnosti
obec >
2 500 obyv.
Dojezd
VHD/autem 10 Km

Standart splněn
ANO

Ochrana obyvatelstva
Druh zařízení

Počet v
místě

Hasičská zbrojnice dobrovolných
hasičů
Hasičská stanice

Stálý úkryt obyvatelstva

Služebna státní policie ČR

20

Vzdálenost
z obce

Standart dostupnosti

Standart
splněn

1

Nejbližší
zařízení mimo
území obce
Mukařov

3,6 km

Pěší docházka 1000 m

ANO

0

Říčany

6 km

ANO

0

Říčany

6 km

časová – dojezdová doba viz Příloha k
zákonu č. 133/1985
Sb., o požární
ochraně
místa velké
koncentrace
obyvatelstva s
trvalým nebo
přechodným
pobytem

Říčany20

6 km

Obec má podepsanou koordinační dohodu.

ANO

Organizační struktura obce
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Obrázek 21 Organizační struktura obce (zdroj: babiceurican.cz)

Obec s rozšířenou působností
Pověřený obecní úřad
Pracoviště finančního úřadu
Katastrální pracoviště
Matriční úřad
Katastrální plocha
Počet katastrů
Počet částí obce
Příspěvkové organizace
LAU 2
LAU 1
NUTS 3

Obecná charakteristika obce
Říčany
Říčany
Říčany
Praha – východ
Říčany
556,71 ha
1
1
1 (Mateřská škola Dráček Babice)
CZ0209 538043
CZ0209 Praha - východ
CZ020 Středočeský

Obyvatelstvo
Vývoj počtu obyvatel
Počet obyvatel obce byl v posledních dvou desetiletích významně ovlivněn výraznou suburbanizací.
Ke 31. 12. 2019 měla obec 1 265 obyvatel. V posledních 10 letech tempo růstu počtu obyvatel oproti
minulému období mírně zpomalil. Zatímco mezi roky 2000–2009 počet narostl na více než
trojnásobek, v posledním desetiletí to je 1,8násobek původního počtu. V posledních 20 letech výrazně
41

převyšuje migrační přírůstek nad přirozeným přírůstkem. Pokud bychom vycházeli z demografické
studie Prognóza vývoje početního stavu a pohlaví a věkové struktury obyvatelstva Louňovicka
na období 2016–2050 dojde (v případě vysoké varianty) do roku 2050 k přibližnému zdvojnásobení
počtu obyvatel oproti roku 2016. Další růst počtu obyvatel lze očekávat. Dlouhodobý index vývoje
počtu obyvatel je 229. Hustota osídlení je 227 obyvatel/km2.

Vývoj počtu obyvatel 2010 - 2019
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Obrázek 22 Vývoj počtu obyvatel 2010–2019 (zdroj: czso.cz)

Přírůstek obyvatel 2000 - 2019
100

počet obyvatel

80
60
40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-20

rok
celkový přírůstek

migrační přírůstek

Obrázek 23 Přírůstek obyvatel 2000 - 2019 (zdroj: czso.cz)

DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ ROZVOJ
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vzhledem k vysokým přírůstkům počtu obyvatel je potřeba navýšení kapacity infrastruktury
obce především v oblasti dopravy, školství a zasíťování (kapacity ČOV, vodovod)

Věkové složení
Průměrný věk obyvatel se v posledních letech mírně zvýšil. V roce 2019 to bylo 35,7 let (oproti 34,3
let v roce 2015). Nicméně přes tento trend zůstává výrazně nižší, než je celorepublikový průměr
(v roce 2019 to bylo 42,5 let), krajský průměr (v roce 2019 průměrný věk 41,3 let) i průměr v obcích
SO ORP Říčany (v roce 2019 to bylo 39,2 let). Průměrný věk v roce 2019 byl u žen 35,3 let, u mužů
36,0 let. Podíl obyvatel ve věku nad 65 let na celkovém počtu je 10,4 %21. Vývoj počtu obyvatel
v postproduktivním věku nebyl v posledních 10 letech příliš příznivý. Obec disponuje příznivým
vývojem věkové sklady obyvatelstva.

Obrázek 24 Věkové složení obyvatelstva (zdroj: czso.cz)

Věk
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85+

53

80–84

43

75–79

49

70–74
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65–69

70

60–64

143

55–59

144

50–54

94

45–49

80

40–44

53

35–39

48

30–34

72

25–29

96

20–24

122

15–19

100

10–14

5–9

Počet
obyvatel

0–4

43

13

5

Obrázek 25 Věková struktura obyvatel v roce 2019 (zdroj: cszo.cz)

DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ ROZVOJ

-

vzhledem k růstu počtu obyvatel v každé věkové kategorii je potřeba zajistit kapacity
specifické infrastruktury pro každou z nich: 0-14 let infrastruktura školství, sport a volný čas
zdravotnictví, 15–64 let kapacita dopravy, zdravotnictví, sport a volný čas, 65+ zdravotnictví
a sociální péče

Struktura podle pohlaví
rok
muži
ženy

2015

2016

2017

2018

2019

522

537

562

582

616

512

542

579

612

649

Podíl mužů v obci je oproti podílu ve Středočeském kraji (49,4 %) mírně nižší – 48,6 %.

Rodinný stav
Poslední údaje k rodinnému stavu obyvatelstva jsou dostupné z posledního SLDB z roku 2011.
V tomto roce byla struktura rodinného stavu obyvatel následující:
Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
celkem

muži

ženy

obyvatelstvo celkem

843

446

397

Z toho rodinný

svobodní

346

194

152

stav

ženatí, vdané

431

226

205

Rozvedení

44

23

21

vdovci

21

3

18

Aktuální data jsou k dispozici k ročním počtům sňatků a rozvodů.

ROK

Sňatky a rozvody
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Obrázek 26 Sňatky a rozvody 2010–2019 (zdroj: cszo.cz)

Vzdělanost
Nárůst počtu obyvatel s vysokou kvalifikací. Oproti průměrům celé ČR a kraje má obec větší podíl
obyvatel s vyšším vzděláním. Poslední údaje ke struktuře vzdělání obyvatelstva jsou dostupné
z posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011. V tomto roce byla struktura vzdělání obyvatel
následující:
Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání (rok 2011)

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
bez vzdělání

celkem

muži

ženy

663

343

320

1

0

1

Z toho podle stupně

Základní včetně

69

31

38

vzdělání

neukončeného
167

104

63

190

78

112

Nástavbové studium

20

5

15

Vyšší odborné vzdělání

12

5

7

vysokoškolské

13922

79

60

střední vč. vyučení (bez
maturity)
Úplné střední (s
maturitou)

Identifikace cílové skupiny
Pracovní skupina provedla monitoring potencionálních cílových skupin, který sloužil k vytipování těch
dotčených/zainteresovaných, kterých se problematika strategického plánování rozvoje obce Babice
nějakým způsobem dotýká. V dalším kroku byly skupiny roztříděny dle vykazovaných společných rysů.
Původní záměr sběru podnětů od těchto skupin na obecních akcích byl kvůli pandemii COVID-19
zrušen. Stejně tak nebylo z důvodů COVID-19 realizováno žádné společné setkání obyvatel obce
s tvůrci strategického plánu. Z důvodu časové tísně a neočekávaného pandemického vývoje bylo
z každé cílové skupiny vybráno pouze několik zástupců, s kterými byly realizovány podrobné
45

rozhovory. Využity byly také podněty, které obec od zástupců cílových skupin obdržela v minulých
letech.
Hlavním smyslem této fáze bylo rozdělit a identifikovat klíčové cílové skupiny, zjistit jejich očekávání
vyplývající z realizace strategického plánu, určit kritické oblasti a navrhnout opatření zaměřená
na potřeby dané cílové skupiny. Tento způsob byl využit při stanovení opatření v rámci návrhové části
tohoto strategického plánu.
V rámci analýzy byly identifikovány tyto cílové skupiny:
1) Obyvatelé obce
•
•
•
•
•

Rodiny s dětmi
Páry v produktivním věku (bez dětí)
Senioři
Mládež
Singles

2) Návštěvníci kulturních akcí v obci
3) Návštěvníci sportovních akcí v obci
22

V roce 2001 to bylo 19 obyvatel s VŠ vzděláním.

4) Rodiče dětí studujících v Open Gate
5) Rodiče dětí docházejících do MŠ Dráček
6) Účastníci cestovního ruchu (cykloturisté, návštěvníci památek, turisté…)
7) Zástupci podnikatelských subjektů se sídlem/provozovnou v obci Babice.
•
•
•
•
•

Mikropodniky
Malé a střední podniky
Velké podniky
OSVČ
Zemědělci

8) Zástupci NNO
9) Zástupci místních spolků a svazků (SDH, Rybáři…)
10) Zástupci působící v oblasti kultury a sportu
11) Zaměstnanci obce a příspěvkových organizací obce
Zajištění podpory klíčových aktérů při tvorbě plánu znamenalo samotné schválení plánu
zastupitelstvem obce.
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SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

dobře fungující MŠ

nedostatečná kapacita spádové ZŠ

příznivá demografická struktura pro rozvoj
školské infrastruktury

nedostatečná kapacita MŠ

umístění ZŠ a gymnázia OPEN GATE

nedostatek vlastních prostředků pro vybudování
dostatečné infrastruktury MŠ aZŠ

ŠKOLSTVÍ
PŘÍLEŽITOSTI
výstavba detašovaného pracoviště ZŠ Mukařov v
obci
výstavba budovy I. stupně ZŠ (zřízení vlastního
zařízení)
výstavba detašovaného pracoviště MŠ Dráček
připravované dotační tituly na podporu
infrastruktury školství

HROZBY

enormní suburbanizace vyžadující rozšíření
infrastruktury
nedostatek kapacit škol v okolních obcích

vysoká poptávka obcí v Pražském prstenci po
dotacích na kapacity MŠ a ZŠ (konkurence při
získávání financí)

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

neexistence sociálně problémových skupin

nedostatek akcí pro mládež

pracovitost a úspěšnost obyvatel obce

nízké zapojení nových obyvatel do života obce

spolupráce s Open Gate (poskytnutí knihovny a
bazénu pro místní obyvatele)

zdravotnictké a sociální služby v obci

nízký průměrný věk obyvatelstva

Měkká
infrastruktura
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

zintenzivnění kulturního života

nedostatečná schopnost čerpání zdrojů z fondů EU

sounáležitost občanů s obcí

snížení dostupnosti zdravotní péče

zlepšení spolupráce mezi obcí a jednotlivými spolky
a organizacemi

intenzivní růst počtu obyvatel
subjekty neochotné spolupracovat

podpora zdravého životního stylu obyvatel
zlepšení osvěty obyvatel v oblasti ŽP

47
SLABÉ STRÁNKY

SILNÉ STRÁNKY

nízká úroveň příležitostí v oblasti cestovního ruchu

nízká nezaměstnanost
pracovní kvalifikce místních obyvatel
ekonomické zdraví obce

málo vhodných budov ve vlastnictví obce
nedostatek malých obchodů, specializovaných
prodejen a služeb přímo v obci

poloha obce

PŘÍLEŽITOSTI

málo vhodných pozemků ve vlastnictví obce

Rozpočet a
ekonomická
stránka obce

HROZBY

participativní rozpočtování

nemožnost rozvoje podnikatelských služeb v obci

přímé zapojení veřejnosti do procesů strategického
plánování pro období 2025 - 2030

existence bariér pro dynamický rozvoj MSP
nadměrný tlak majitelů na zastavitelnost ploch

partnerské projekty

nedostatečná schopnost čerpání zdrojů z fondů EU
snížení daňových příjmů obce

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

obec je plynofikována, je zaveden vodovod,
kanalizace

záplavové území v zastavěném území

kvalitní infrastruktura pro sport

vysokorychlostní internet

dopravní infrastruktura spojující obec s okolím
(Říčany, Praha)

vybraná místa bez zavedené kanalizace a
plynofikace

fungující systém sběru a třídění odpadu

stavební prostory pro činnost komunitního
centra

bezpečnost pěší dopravy

technická
PŘÍLEŽITOSTI

infrastruktura

obnova veřejného osvětlení
vybudování sběrného dvora v obci
nový územní plán

HROZBY

zvyšující se počet obyvatel bude vyždovat vyšší
kapacity infrastruktury

dotace pro obce na budování infrastruktury

nedostatečná kapacita infrastruktury v okolních
obcích

nakládání s vodními zdroji

nižší příjmy do rozpočtu obce
zdražování služeb za odpady
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Vyhodnocení naplněnosti předchozí strategie
Vyhodnocení strategického plánu 2015–2020 probíhalo zjednodušenou formou za pomoci evaluace
realizovaných projektových záměrů. Plán realizace byl naplněn z 69 %, odložen byl pouze projekt
planetární stezky. Do dalšího období bude přenesen záměr na vybudování sběrného dvora,
rekonstrukci staré školy (vybudování moderního školského zařízení, které nyní v obci zcela chybí)
a budou pokračovat práce na novém územním plánu.
projektový záměr
Rekonstrukce krajských silnic
Rekonstrukce místních komunikací
Výstavba chodníků
Přístavba hasičské zbrojnice
Pořízení komunální techniky
Kontejnerové stání
Multifunkční hřiště a šatny
Revitalizace rybníčku Na Ladech
Rekonstrukce zvoničky v ul. Mlejnská
Rekonstrukce staré školy
Nový územní plán
Sběrný dvůr
Planetární stezka

realizováno
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
probíhá
probíhá
NE
NE

potřeba dalšího rozvoje
Ne
NE
NE
Ne
NE
NE
NE
NE
NE
dokončení realizace
dokončení schválení
ANO
ANO (odloženo)

Strategická část
Vize
Obec Babice využije své atraktivní polohy v blízkosti hlavního města, krásného okolí plného lesů
a dobré dopravní obslužnosti pro rozvoj obce jako vhodného místa pro klidné bydlení pro všechny
věkové skupiny s venkovským charakterem a kvalitním výběrem volnočasových aktivit, stejně jako
mnohých pracovních možností. Bude aktivní a bezpečnou komunitou nabízející základní sociální,
kulturní a ekonomické standardy občanům v návaznosti nejen na okolní spolupracující obce či města.
Obec bude nadále podporovat aktivní spolkový život, tradice a občanské aktivity vůbec.

Globální cíl
Vytvořit z Babice aktivní, dynamickou a pospolitou obec, ve které budou stabilizovány a dále
udržitelně rozvíjeny všechny hlavní složky definující úroveň kvality života v obci

Identifikace strategických cílů
Na základě provedených SWOT analýz byly určeny čtyři kritické oblasti týkající se školství, technické
infrastruktury, měkké infrastruktury a bydlení a územního rozvoje. Tyto základní kritické oblasti byly
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dále specifikovány jednotlivými strategickými cíli.
Kritická oblast Školství byla vymezena pěti strategickými cíli: dostatečná kapacita MŠ, dostatečná
kapacita ZŠ, vymezení nového prostoru pro vznik infrastruktury školství, zajištění kvalifikovaného
personálu školských PO, dopravní dostupnost škol mimo území obce.
Kritická oblast týkající se Technické infrastruktury byla vymezena čtyřmi strategickými cíli: dostatečná
kapacita zařízení odpadového hospodářství, moderní technologie a dostatečné pokrytí veřejným
osvětlením, dostatečné zásobování obce vodou, dostatečná kapacita a technický stav dopravní
infrastruktury.
Kritická oblast Měkké infrastruktury byla rozdělena na čtyři strategické cíle: dostupnost
zdravotnických služeb, podpora obecních spolků a občanských aktivit, podpora sportu a turistiky,
vzdělávání a osvěta.
Poslední identifikovaná kritická oblast Bydlení a územní rozvoj má svých pět strategických cílů
rozdělených na oblast: zpomalení rozvoje výstavby, vyčlenění ploch pro infrastrukturu, vyčlenění
ploch pro volnočasové aktivity, scelení a pěší průchodnost obcí, revitalizace veřejných prostranství.
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Implementační část
Plán opatření
Na vymezené strategické cíle byla navázána jednotlivá projektová opatření (projektové záměry),
jejichž realizací dojde k naplňování vytyčených cílů tohoto strategického plánu. Stav realizace
jednotlivých opatření bude zároveň sloužit jako monitorovací ukazatel při vyhodnocování celého
plánu za období 2020–2025. Opatření byla pečlivě vybírána a zvážena. Hlavními kritérii pro výběr
projektových záměrů do tohoto plánu byla jejich časová realizovatelnost, soulad se strategickými cíli
a finanční náklady. Po zvážení všech těchto kritérií bylo určeno 13 aktivit, které bude obec
v následujících 5 letech implementovat.
Jednotlivá opatření jsou blíže popsána v následující tabulce. Jejich grafické znázornění je k nahlédnutí
na str. 54.

OPATŘENÍ S PRIORITOU 1
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Kritická oblast
Strategický cíl
Název opatření
Výstupy projektu
Priorita
Stupeň připravenosti
Finanční náklady
Zdroje financování

Kritická oblast
Strategický cíl
Název opatření
Výstupy projektu
Priorita
Stupeň připravenosti
Finanční náklady
Zdroje financování

Kritická oblast
Strategický cíl

Měkká infrastruktura
podpora obecních spolků a občanských aktivit
Dokončení rekonstrukce staré školy
nové prostory pro OÚ, víceúčelový sál, 2 třídy ZŠ,
kavárna
1
probíhá realizace stavebních prací
náklady 32 mil. Kč
vlastní zdroje, Program rozvoje venkova
(Středočeský kraj)
Školství
Dostatečná kapacita ZŠ
Vybudování dvou tříd detašovaného pracoviště ZŠ
Mukařov
vznik 50 míst pro základní vzdělávání
1
probíhá realizace stavebních prací
náklady 10 mil. Kč
vlastní zdroje, Program rozvoje venkova
(Středočeský kraj), Prstenec 2 (národní dotace)
Bydlení a územní rozvoj
zpomalení rozvoje výstavby
vyčlenění ploch pro infrastrukturu
vyčlenění ploch pro volnočasové aktivity

Název opatření
Výstupy projektu
Priorita
Stupeň připravenosti
Finanční náklady
Zdroje financování
Kritická oblast
Strategický cíl
Název opatření
Výstupy projektu
Priorita
Stupeň připravenosti
Finanční náklady
Zdroje financování

52

Kritická oblast
Strategický cíl
Název opatření
Výstupy projektu
Priorita
Stupeň připravenosti
Finanční náklady
Zdroje financování

scelení a pěší průchodnost obcí
revitalizace míst v obci
Nový územní plán
Zpracování a schválení územního plánu obce
1
před 2. veřejným projednáním
náklady 10 mil. Kč
vlastní zdroje, dotace
Technická infrastruktura
Moderní technologie a dostatečné pokrytí veřejným
osvětlením
Výměna veřejného osvětlení
1
Probíhá VZ
3 000 000 Kč
získána dotace Program EFEKT, spoluúčast
z rozpočtu obce
Školství
Dostatečná kapacita ZŠ
Nová budova ZŠ – I. stupeň
vznik 100 míst pro základní vzdělávání
1
Zadaná studie
Dosud nestanoveny
vlastní zdroje, Středočeský kraj (Fond včasné
přípravy projektů), Ministerstvo financí – Program
29821, Pražský prstenec – státní dotace

OPATŘENÍ S PRIORITOU 2
Kritická oblast
Strategický cíl
Název opatření
Výstupy projektu
Priorita
Stupeň připravenosti
Finanční náklady
Zdroje financování

Technická infrastruktura
Odpadové hospodářství
Výstavba sběrného dvora
2
Studie
6 000 000 Kč
výzvy OPŽP, SFŽP (případně další dotační tituly
zaměřené na infrastrukturu obcí), spoluúčast
z rozpočtu obce

Kritická oblast
Strategický cíl
Název opatření
Výstupy projektu

Měkká infrastruktura
Kvalitní a dostatečné zázemí pro sport a turistiku
Výstavba dětského hřiště v lokalitě Větrná
-
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Priorita
Stupeň připravenosti
Finanční náklady
Zdroje financování

2
500.000 Kč
Program Středočeského kraje – sport a volný čas,
Nadace ČEZ, spoluúčast z rozpočtu obce, vlastní
zdroje

Kritická oblast
Strategický cíl
Název opatření
Výstupy projektu
Priorita
Stupeň připravenosti
Finanční náklady
Zdroje financování

Školství
Dostatečná kapacita MŠ
Výstavba detašovaného pracoviště MŠ Dráček
vznik 24 míst pro předškolní vzdělávání
2
vydané stavební povolení
náklady 6 mil. Kč
IROP školství, Program MF 29821, spoluúčast
z rozpočtu obce

Kritická oblast
Strategický cíl
Název opatření
Výstupy projektu

Bydlení a územní rozvoj
Revitalizace veřejných prostranství
Revitalizace návsi
Úprava okolí rekonstruované budovy staré školy,
revitalizace zeleně v okolí rybníku, mobiliář
2
záměr
2 000 000 – 3 000 000 Kč
Dotace z programů: PRV, MMR, OPŽP, spoluúčast
z rozpočtu obce

Priorita
Stupeň připravenosti
Finanční náklady
Zdroje financování

OPATŘENÍ S PRIORITOU 3
Kritická oblast
Strategický cíl
Název opatření
Výstupy projektu
Priorita
Stupeň připravenosti
Finanční náklady
Zdroje financování

Kritická oblast
Strategický cíl
Název opatření
Výstupy projektu
Priorita
Stupeň připravenosti
Finanční náklady

Technická infrastruktura
Dostatečná kapacita a technický stav dopravní
infrastruktury
Rekonstrukce povrchu místních komunikací
3
Probíhá zpracování PD pro SP
5 000 000 Kč
Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR,
spoluúčast z rozpočtu obce
Měkká infrastruktura
Kvalitní a dostatečné zázemí pro sport a turistiku
Rozšíření vybavení ve Sportovním areálu
3
500.000 Kč

Zdroje financování

Program Středočeského kraje – sport a volný čas,
Nadace ČEZ, spoluúčast z rozpočtu obce, spoluúčast
z rozpočtu obce

Kritická oblast
Strategický cíl
Název opatření
Výstupy projektu
Priorita
Stupeň připravenosti
Finanční náklady
Zdroje financování

Měkká infrastruktura
Kvalitní a dostatečné zázemí pro sport a turistiku
Rekonstrukce dětského hřiště na návsi

Kritická oblast
Strategický cíl

Technická infrastruktura
Dostatečná kapacita a technický stav dopravní
infrastruktury
Vybudování cyklostezky/cyklotrasy napojené na
Říčany
Rozšíření sítě cyklodopravy na území obce směrem
na Říčany. Spojení obce s ORP alternativní
dopravou.
3
Záměr
Dotace z programů: IROP, SFDI, spoluúčast
z rozpočtu obce.

Název opatření
Výstupy projektu
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Priorita
Stupeň připravenosti
Finanční náklady
Zdroje financování

3
1 000 000 Kč
Program Středočeského kraje – sport a volný čas,
Nadace ČEZ, MMR – Podpora obnovy a rozvoje
venkova, spoluúčast z rozpočtu obce.
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Harmonogram realizace strategie

2020

● Příprava vizí projektových záměrů pro období 2020 - 2025
● Průzkum možností financování plánovaných aktivit
● Přípravná jednání pro plánované aktivity v klíčových aktivitách
● Pokračující práce pro vypracování nového územního plánu obce

2021
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● Příprava projektových záměrů pro období 2021 - 2025 ● Průzkum možností financování
plánovaných aktivit ● Podání žádostí o podporu v oblasti školství, technické a měkké
infrastruktury ● Příprava projektu revitalizace návsi ● Vypracování projektů na nová hřiště
v obci ● Dokončení rekonstrukce Staré školy
● Schválení územního plánu obce ● Dokončení projektu Vybudování dvou tříd ZŠ
detašovaného pracoviště
ZŠ Mukařov
● Realizace
projektu výstavby sběrného dvora ● Rekonstrukce místních
komunikací ● Realizace a dokončení projektu výstavby detašovaného pracoviště
MŠ Dráček ● Dokončení projektu revitalizace návsi ● Dokončení realizace
projektů obecních hřišť ● Realizace projektu výměny veřejného osvětlení

2022

2023

● Dokončení projektu Výstavby sběrného dvora
● Počátek realizace projektu nové ZŠ

2024

● Postavena nová budova ZŠ (I. stupeň)
● Příprava nového SP pro období 2025 – 2030

2025

● Realizace projektu cyklostezky/cyklotrasy
● Vyhodnocení strategického plánu
● Schválení nového strategického plán

Evaluace plnění plánu
Strategický cíl
Dostatečná kapacita MŠ

Indikátor
Počet nově vzniklých míst

Dostatečná kapacita ZŠ

Počet nově vzniklých míst

Vymezení nového prostoru pro
vznik infrastruktury školství

Vymezené pozemky v ÚP

Zajištění kvalifikovaného
personálu školských PO

Dlouhodobě neobsazená volná
pracovní místa ve školských
pracovištích. Frekvence
odchodů personálu.
Počet spojů MHD v době
školního vyučování. Plynulost
osobní automobilové dopravy
v době školního vyučování

Dopravní dostupnost škol
mimo území obce
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Dostatečná kapacita zařízení
odpadového hospodářství
Moderní technologie a
dostatečné pokrytí veřejným
osvětlením
Dostatečné zásobování obce
vodou

Vybudování sběrného
dvora/navýšení kapacity ČOV
Počet nově instalovaných
zařízení VO. Rozsah území
obce s chybějícím nebo
zastaralým vybavením VO
Podíl připojených domácností
na veřejný vodovod. Rozsah
nutných opatření pro snížení
spotřeby vody z důvodu
nedostatečné kapacity

Dostupnost zdravotnických
služeb

Modus vzdálenosti dojížďky do
zdravotnických zařízení. Volná
kapacita zařízení v okolí obce

Podpora obecních spolků a
občanských aktivit

Počet aktivních spolků,
pravidelných i jednorázových
akcí za rok

Podpora sportu a turistiky

Délka nově vybudovaných
naučných stezek a cyklostezek.

Stav území
MŠ může přijmout všechny
spádové děti ve věku
pro předškolní vzdělávání
(nedochází k nepřijetí místních
dětí z důvodu naplnění
kapacity)
Obec disponuje dostatečným
počtem míst ve vlastním nebo
spádovém zařízení ZŠ
Obec disponuje stavebními
pozemky vhodnými pro
výstavbu infrastruktury školství
Stabilizovaný personál
školských zařízení splňující
kvalifikaci dle zákona
Obec je obsluhována
dostatečným počtem spojů
MHD v časech školního
vyučování. Čas dojezdu do
školských zařízení není
pravidelně negativně
ovlivňován dopravní kongescí
V obci se nachází sběrný dvůr
s dostatečnou kapacitou.
Obec je v potřebných částech
území vybavena funkčním
zařízením VO.
Domácnosti a veřejná zařízení
v obci mají možnost připojení
k veřejnému vodovodu.
Připojení odběratelé nejsou
pravidelně omezováni ve
spotřebě.
Obyvatelé obce mají možnost
využívat zdravotnická zařízení v
dojezdové vzdálenosti dle
standardů dostupnosti.
V obci působí dlouhodobě
spolky zaměřené na více
oblastí činnosti. Jsou
realizována pravidelná i
jednorázová setkání.
Obec je napojena na regionální
cyklotrasy a pěší trasy v území.

Nové kapacity sportovní
infrastruktury

Vzdělávání

Zpomalení rozvoje výstavby
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Počet uspořádaných
osvětových, informačních a
vzdělávacích akcí pro veřejnost
Počet nově vzniklých domů a
bytů. Rozsah vymezených
ploch pro bydlení v novém ÚP

Vyčlenění ploch pro
infrastrukturu

Vymezené pozemky v ÚP

Vyčlenění ploch pro
volnočasové aktivity

Vymezené pozemky v ÚP

Scelení a pěší průchodnost
obcí

Chodníky v nově zastavěných
územích obce.

Revitalizace veřejných
prostranství

Plocha revitalizovaných
prostranství a nově vysázené
zeleně

Stezky jsou vybaveny funkčním
mobiliářem. Obec je vybavena
dostatečným zázemím hřišť
pro děti, dospívající i dospělé.
V obci se nachází dostatečná
sportovní infrastruktura
přístupná obyvatelům obce.
V obci je podporována
vzdělanost a informovanost
obyvatel.
Rozvoj výstavby domů a bytů
odpovídá rozvoji občanské
vybavenosti. Je zachován
krajinný ráz obce.
Obec má k dispozici pozemky
využitelné pro vybudování
obecní infrastruktury.
Obec má k dispozici pozemky
využitelné pro vybudování
infrastruktury volnočasových
aktivit.
Nově zastavěná území
disponují chodníky pro pěší a
je umožněna pěší průchodnost
intravilánem obce.
V obci se nenachází veřejná
prostranství v nedostatečném
technickém stavu.

Zdroje
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Územně analytické podklady pro SO ORP Říčany
PROGNÓZA VÝVOJE POČETNÍHO STAVU A POHLAVNÍ A VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATELSTVA
LOUŇOVICKA NA OBDOBÍ 2016–2050 (Burcin, Kučera, Šídlo. Praha 2016)
Politika územního rozvoje České republiky (znění od 11. 09. 2020) – online
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