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PŘEDMLUVA
Strategický plán obce Žižice je koncepčním dokumentem, který
•

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

•

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

Ke strategické části dokumentu jsou volně připojeny projektové karty, v nichž jsou
charakterizovány jednotlivé akce, s nimiž v horizontu zhruba dvou následujících volebních
období obec počítá a které jsou potřebné k tomu, aby se podařilo naplnit strategickou vizi,
formulovanou v tomto strategickém plánu.
Strategický plán obce Žižice vznikal v součinnosti zastupitelů obce a zpracovatelů,
Přemyslovské střední Čechy o.p.s., do jehož územní působnosti obec Žižice (člen
Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti) patří. Zastupitelé obce revidovali
analytickou část (v některých částech bohužel vycházejí z relativně starých dat ze Sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2001, nová dosud nebyla k dispozici), charakterizovali společně se
zpracovateli současný stav obce ve SWOT analýze, formulovali strategickou vizi své obce a
připravili pro dokument projektové karty, vycházející ze stavu a očekávání na počátku roku
2011, kdy byl strategický plán obce dokončen.
V textu bylo využito fotografií a dalších obrazových a mapových podkladů z internetových
stránek a úřadu obce a webu města Slaný.

Na návsi před vánočním koncertem v mrazivém prosinci 2010
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1. ÚVOD
Obec Žižice vznikla v dnešní podobě v roce 1948, kdy došlo ke sloučení pěti vsí – Žižic,
Osluchova, Vítova, Drnova a Luníkova. Spojené obce zaujímají rozlehlé území o velikosti
2
více než 12 km a žije v nich celkem zhruba 600 obyvatel.
Tab. č. 1: Žižice – základní informace
ZUJ (kód obce):

533157

NUTS5:

CZ0203533157

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0203 - Kladno

NUTS3:

CZ020 - Středočeský kraj

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Slaný

Obec s rozšířenou působností:

Slaný

IČ:

00235211

Katastrální plocha (ha):

1206

Počet bydlících obyvatel k 31.12.2010:

594

Nadmořská výška (m n.m.):

234

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

14° 9' 13'' E , 50° 14' 47'' N

První písemná zpráva (rok):

1228 (Osluchov), 1310 (Ž.)

Počet katastrů:

5

Počet územně technických jednotek:

6

Počet částí obce:

5

PSČ:

274 01 (Slaný)
Zdroj: ČSÚ

1. 1 Krátce z historie
Vzhledem k vysoké úrodnosti půdy bylo území osídleno zřejmě již od nejstarších dob dosud byly nalezeny zbytky pohřebiště u obce Žižice s předměty kultury únětické a
knovízské. Nálezy z okolí Žižic jsou také v expozicích Národního muzea.
Žižice
Žižice se historicky připomínají již roku 1310. Od 16. století do 1848 patřila část obce
břevnovskému klášteru. Písemných památek o Žižicích je velice málo. V roce 1416
připomíná se Jan Rošt ze Žižic, r. 1447 zapsal Mikeš, kožešník z Prahy, Žižice Václavu
Cardovi z Petrovice a jeho synu. Do r. 1548 patřila část Žižic ke Kladnu, na to k Velké Dobré,
a od r. 1580 znovu ke Kladnu. Ves byla již dávno rozsáhlá a bohatá, neboť „záduší kostela
dolínského mělo na třinácti usedlostech tamních váznouti 18 železných krav“, jak píše
kronikář v roce 1928.
Od roku 1849 do 1874 byly Žižice součástí obce Luníkov spolu s Vítovem a Blahoticemi. Od
roku 1874 byla obec samostatná.
V dobách předválečné republiky byly Žižice přifařeny ke Zvoleněvsi, ale měly samostatnou
dvoutřídní školu. Měly také válcový mlýn, přírodní divadlo a cihelnu.
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Po roce 1948 byly s Žižicemi administrativně sloučeny jako osady Osluchov, Luníkov, Vítov a
Drnov. Původní obce (s výjimkou Žižic) měly například těsně po první světové válce mnohem
více obyvatel než v současnosti.
Tab. č. 2: Porovnání počtu obyvatel v částech Žižic v roce 1921 a 2011
Část obce
Žižice
Drnov
Luníkov
Osluchov
Vítov
Celkem

1921
265
286
162
140
151
1004

2011
309
95
61
66
83
614

Zdroj: OÚ Žižice, počet obyvatel – aktuální stav

Drnov
Drnov je položen blíže ke Slanému. Za předválečné republiky to byla obec větší než Žižice.
V Drnově těžili již kolem roku 1765 tamní sedláci z otevřené jámy první uhlí na Slánsku.
Těžba pak pokračovala v dole Leopold.
Luníkov
Ozančoval se za starých časů také Lunkov. V 15. stol. náležela Lunikovským z Vraného.
Opodál nalezeno pohanské pohřebiště, odkryté amatérským archeologem páterem
Krolmusem.
Osluchov
Ve starých kronikách jmenován také Vosluchov. Farou, školou a poštou patřil ke Zvoleněvsi
a byl dlouho také její součástí. První zmínka o osadě je již z roku 1228. V létech 1228 - 33
bral odtud klášter sv. Jiří desátek z pěti dvorů; roku 1481 prodal Jan Pytlík ze Zvoleněvsi
poplužní dvůr v Osluchově Alšovi ze Sehradic, měšťanu slánskému; r 1623 zkonfiskován
statek Bohuchvalu Šlivskému ze Švilic (Kryštof Švilic ze Švilic je také stavitelem tvrze) a poté
prodán r. 1627 Gottfridu Hertlovi z Leutersdorfu.
Vítov
Na návsi stojí kříž, nesoucí nápis a letopočet z r. 1759. V části obce zvané „Na Boku" bylo
objeveno předhistorické naleziště s odpadkovými jamami.

Sloučená obec Žižice prošla po druhé světové válce dobou znárodňování, kolektivizace – a
vysídlování. Místní JZD však dlouhá desetiletí poměrně prosperovalo a zajišťovalo i
zaměstnání místním obyvatelům. V katastrofálním stavu byla však po roce 1990
infrastruktura obce, což se zvláště v posledním desetiletí daří napravovat.
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Žižice

Luníkov
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Vítov

Osluchov
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Drnov

Drnov, osada Mlýnek
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1. 2 Kulturní a přírodní památky
Místní kulturní památkou je socha sv. Prokopa, postavená konventem benediktinského řádu
v Břevnově roku 1741.
Na území Žižic se nacházejí dvě části předválečného opevnění Československa. Jde o tzv.
lehké objekty vzor 36 IXb/43/A nad osadou Mlýnek a A9/22/A-120z u Žižic.
Technickou památkou je jednoobloukový most s atypickým tvarem oblouku, kterým je
překlenuta železniční trať č. 120 v úseku Podlešín – Slaný u Drnova.
V katastru Žižic byly dva památné stromy – lípa malolistá na parc. čísle 289/2, stará zhruba
200 let, se šestimetrovým objemem kmene, a asi dvacet metrů vysoká lípa velkolistá u
rozcestí Žižice – Zvoleněves – Drnov. Tento druhý strom byl vyvrácen ve vichřici 3. března
2008.

1. 3 Geografie a klimatické podmínky
Žižice se z klimatického hlediska nacházejí v oblasti Slánska s mírně teplým, suchým
klimatem s mírnou zimou a s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Klima je
charakterizováno údaji:
•
•
•
•
•
•
•

průměrná roční teplota se pohybuje okolo 8,2°C
průměrný roční srážkový úhrn – činí 483 mm, vzhledem k tomu, že území v okolí
Slaného (zejména sever a severozápad) leží ve srážkovém stínu Krušných hor a
Českého středohoří a patří k nejsušším oblastem v Čechách
délka vegetačního období je udávána v délce 168 dnů
teplotní a srážková maxima jsou zpravidla v červenci
počet souvislých mrazivých dní v roce nepřesahuje 85
střední počet dní v roce se souvislou sněhovou pokrývkou je 38 a má v posledních
desetiletích klesající tendenci
větry vanou nejčastěji z jihozápadu, západu a severozápadu s průměrnou rychlostí
větru 4 – 5 m/s, v nárazech maxima do 15 m/s.

Dle klimatické rajonizace je toto území charakterizováno dlouhým teplým a suchým létem,
velmi krátkým přechodným obdobím s mírně teplým až teplým jarem a podzimem, krátkou
mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
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2. OBYVATELSTVO
2. 1 Základní informace o obyvatelstvu obce
Vývoj počtu obyvatel obce
Počet obyvatel dnešních částí obce Žižice byl v minulosti mnohem vyšší než dnes. Na
přelomu 19. a 20. století byl součet počtu obyvatelstva tehdy pěti samostatných obcí přes
1000.
K mírnému poklesu došlo už za první republiky, dalších 200 lidí ubylo po druhé světové válce
a pokles pokračoval až do 80. let, kdy počet obyvatel již spojených Žižic klesl pod 500.
V posledních deseti letech výrazně přibylo obyvatel v „hlavní obci“ a také v Drnově a stav
obyvatelstva se pohybuje nyní kolem 600.

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel místních částí Žižic v letech 1869 – 2011
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Zdroj: ČSÚ, údaje za rok 2011 podle www stránek obce Žižice
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Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel – součet částí současných Žižic v období 1869 – 2011
a dvou největších částí, Žižic a Drnova
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Zdroj: ČSÚ

Věková struktura obyvatelstva
Věkový průměr obyvatelstva je 37,8 roku, což je hodnota v porovnání s krajem příznivá.
V obci je relativně nízký podíl lidí v poproduktivním věku nad 65 let.
Tab. č. 3: Obyvatelstvo Žižic podle věku
Počet trvale bydlících
obyvatel
k 31. 12. 2010

Počet obyvatel ve věku
0-14 let

15-64 let

65 a více let

Celkem

594

98

420

76

Muži

304

45

227

32

Ženy

290

53

193

44

Zdroj: ČSÚ

Tab. č. 4: Podíl obyvatel obce, okresu a kraje v produktivním věku na celkovém počtu
obyvatelstva k 31. 12. 2010
věk
Předproduktivní (0-14 let)
Produktivní (15-64 let)
Poproduktivní (65 a více let)
celkem
Index stáří*/

Žižice
16,5
70,7
12,8
100,0
77,6

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

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

*Poměr počtu obyvatel ve věku od 65 let proti počtu ve věku 0-14 let
Zdroj: ČSÚ
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2. 2 Přirozený pohyb obyvatelstva
V porovnání s okresním i krajským průměrem jsme v Žižicích v roce 2010 zaznamenali vyšší
přírůstek obyvatel migrací.
Přirozený přírůstek obyvatel v obci (1,7) je vyšší než v okrese, kde se pohybuje okolo nuly,
a blíží se více celokrajskému průměru.
Tab. č. 5: Pohyb obyvatelstva ve Středočeském kraji, okrese a obci v roce 2010
(relativní údaje na tisíc obyvatel)
údaje
živě narození
zemřelí
přirozený přírůstek
přistěhovalí
vystěhovalí
přírůstek stěhováním
celkový přírůstek

Žižice
5,2
3,4
1,7
32,6
12,0
20,6
22,3

okres Kladno
11,4
10,8
0,6
22,2
14,4
7,8
8,4

Středočeský kraj
12,2
10,2
2,0
24,4
12,9
11,5
13,5

Zdroj: ČSÚ Středočeský kraj

Přirozený pohyb obyvatelstva (předkolo Tour de beer 2009)
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2. 3 Vzdělání
Ve srovnání s krajským a zejména republikovým průměrem je v obci Žižice nižší podíl osob
se středoškolským a vysokoškolským vzděláním a vyšší podíl osob se základním vzděláním.
Tab. č. 6: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatel (v %)
základní
Žižice
Okres Kladno
Středoč. kraj
ČR

33,2
24,3
23,1
23,0

Vyučen,
střední bez maturitní
maturity
44,6
15,5
38,7
24,6
40,5
25,6
38,0
27,1

VOŠ

VŠ

2,9
3,5
1,2
1,3

2,7
6,9
7,0
8,9

bez
nezjištěno
vzdělání
0,2
0,7
0,5
0,4

0,2
1,3
1,3
1,3

Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ

Přibližně třetina obyvatel Žižic měla dle SLDB z roku 2001 základní vzdělání, 45 procent
obyvatel bylo vyučeno nebo se středním vzděláním bez maturity. Nejméně maturitního
vzdělání dosáhlo pouze 22 % obyvatel obce, což je v porovnání s průměrem České
republiky (37 %) mnohem méně.

Graf č. 3: Obyvatelstvo Žižic starší 15 let podle nejvyššího dokončeného vzdělání
VOŠ 6

VŠ 11

maturita 64
základní 137

vyučení, střední
bez maturity 184

Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ
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3. STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI
3. 1 Pracovní síly
Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva byl v roce 2001 v obci Žižice nižší, než činí okresní
průměr, a na přibližné výši jako podíl ekonomicky aktivních obyvatel ve Středočeském kraji a
celorepublikovém průměru.
Nejvýraznější odchylkou od situace v okrese, kraji i republice je mnohem vyšší podíl lidí
pracujících v zemědělství.
Tab. č. 7: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo - relativní počet
ekon. aktivní
obyvatelstvo

obec
Žižice
okres Kladno
Středočeský kraj
Česká republika

47,4
52,6
46,8
45,0

podíl
pracujících
v zemědělství
17,3
2,3
6,5
5,2

podíl pracujících
v průmyslu a
stavebnictví
30,1
30,8
47,4
43,6

podíl
pracujících
ve službách
52,6
66,9
46,1
51,2

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2001

Graf č. 4: Zaměstnanci v Žižicích v roce 2001 dle oborů činnosti (údaje v %)
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ostatní
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peněžnictví a pojišťovnictví

2,1
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Zdroj: ČSÚ – SLDB 2001
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3. 2 Vyjížďka do zaměstnání a škol
Největší podíl lidí jezdí ze Žižic za prací mimo obec do jiných míst kladenského okresu, jen
mizivý podíl do jiných okresů Středočeského kraje. Asi desetina lidí do jiného kraje (zřejmě
do Prahy).

Tab. č. 8: Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání v Žižicích a v okrese Kladno
Odvětví

Žižice

Okres Kladno
%
23,2
63,1
1,8
11,9
100,0

Počet
39
106
3
20
168

V rámci obce
V rámci okresu
V rámci kraje
Do jiného kraje
celkem

%
39,9
27,1
5,8
27,2
100

Počet
23 926
16 244
3 450
16 273
59 893

Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ

3. 3 Nezaměstnanost
Nezaměstnanost v Žižicích je výrazně vyšší než celostátní průměr nebo průměr okresu
Kladno. Maxima dosáhla v zimě 2010/2011 – až 17 %. Od té doby mírně klesla, nicméně je
v porovnání s celostátními 8 % takřka dvojnásobná.

Graf č. 5: Míra nezaměstnanosti v Žižicích a okrese Kladno v roce 2011 (v %)
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Zdroj: ÚP Kladno, 2011
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4. MÍSTNÍ EKONOMIKA
4. 1 Hospodářský vývoj
Obce v současnosti patřící k Žižicím byly odedávna obcemi zemědělců. Jádrem obcí byly
statky, jejichž produkce se většinou také v místě zpracovávala. V meziválečném období byl
v Žižicích spuštěn parní mlýn.

Parní mlýn Antonína Lindy na historické fotografii

Poválečný vývoj zemědělské oblasti byl zásadně změněn kolektivizací a vznikem
Jednotného zemědělského družstva. V obci vznikl rozsáhlý centrální areál, ale chátraly
statky a další hospodářská stavení.
Po družstvu zůstaly nedostavěné stavby. Budovu Jednoty vykoupila v roce 2003 obec a
původní plán na výstavbu omezila jen na spodní část, kde pak byla v roce 2006 otevřena
hospoda. Další rozestavěnou budovu obec prodala soukromému vlastníkovi, který ji velmi
zdlouhavě rekonstruoval.
Dalším dědictvím minulosti byl vojenský areál ve Vítově. Ten obec získala s omezujícími
podmínkami v roce 2000 a po pěti letech se podařilo objekt prodat soukromé osobě.
V posledním desetiletí se v obci podařilo s pomocí dotací zásadním způsobem dostavět
infrastrukturu a zlepšit vzhled obcí, což se projevuje i v novém přírůstku obyvatel.

4. 1. 1 Zemědělství
Zemědělská půda představuje devadesát procent z celkové výměry Žižic. Orná půda,
většinou vyšší kvality, pak zaujímá 80 % rozlohy obce. Poměrně velkou plochu tvoří „ostatní
plochy“, především sklady.
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V Žižicích má sídlo nástupnická organizace někdejšího JZD – Zemědělské obchodní
družstvo Žižice. Na katastr Žižic zasahují sady soukromého zemědělce pana Pokorného a
ve Vítově sídlí soukromí zemědělci pan Dryák ml. a pan Teichman. Dále v obci hospodaří
soukromníci pan Linda, pan Štorek a pan Procházka a další menší zemědělci.
Tab. č. 9: Výměry zemědělské a nezemědělské půdy v Žižicích (v roce 2009)
Druh
Celková výměra pozemku
Zemědělská půda
Zahrady
Louky
Orná půda
Ovocné sady
Nezemědělská půda
Vodní plochy
Ostatní plochy
Lesní půda
Zastavěné plochy

v ha
1206
1100
15
20
974
92
106
9
70
7
19

%
100
91,2
1,2
1,7
80,8
7,6
8,8
0,7
5,8
0,6
1,6

Zdroj: ČSÚ 2010

4. 1. 2 Podnikatelské subjekty v obci
Podle statistického výkazu tvoří v Žižicích více než dvě třetiny podnikatelských subjektů
fyzické osoby.
Vedle firem působících v oblasti zemědělské výroby (jsou uvedeny výše) je známá firma
Palisandr s.r.o. (nábytek), nábytek a další truhlářské práce nabízí truhlářství TRUDI, dvě
firmy sloužící automobilistům (Auto-ROCH Ford a AUTOPP), dvě zednické firmy (Josef
Novotný a stavební firma Karel Hladký), firma MG se specializuje zejména na obklady,
dlažby, izolace apod.
V obci dále působí kamenosochařství (Josef Savinec), grafické studio a tiskárna (R Studio
v Drnově), výroba multifunkčních tiskovin (Veronika Lajbnerová, Vítov), výrobce toaletního
papíru Q-PAP s.r.o. (sídlí v Luníkově) a firma dodávací technologie pro stavebnictví
JHengineering.
Tab.č. 10: Přehled podnikatelských subjektů dle typu subjektu (v roce 2009)
Typ subjektu
Samostatně hospodařící rolníci
Obchodní společnosti
Družstevní organizace
Ostatní právní formy
Podnikatelé - fyzické osoby
Svobodná povolání
Celkem

Počet
0
12
2
25
98
2
139

Zdroj: ČSÚ 2010
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%
0,0
8,6
1,4
18,0
70,5
1,4
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Tabulka č. 11: Hospodářská činnost
– počet podnikatelských subjektů podle odvětví - rok 2009
Odvětví

Počet

%

41
24
20

29,5
17,3
14,4

20

14,4

14
13
4
2

10,1
9,4
2,9
1,4

1

0,7

139

100,0

Obchod, prodej a opravy mot. vozidel a spotř. zboží a pohostinství
Stavebnictví
Zemědělství, lesnictví, rybolov
Průmysl
Ostatní obchodní služby
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
Doprava a spoje
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění - počet subjektů
Školství a zdravotnictví
Počet podnikatelských subjektů celkem
Zdroj: ČSU, 2010

4. 2 Rozpočet obce
V posledních letech obec stavěla rozpočty jako schodkové a schodek byl vyrovnáván
přebytkem z financování minulých let, v roce 2010 pak přijatým úvěrem.
4. 2. 1 Příjmy
Významnou část příjmů v uplynulých letech tvořily přijaté dotace – na výstavbu ČOV (2009)
a kanalizace v Žižicích (rok 2010). V „běžných“ letech bez rozsáhlých investic tvoří většinu
příjmů obce daňové příjmy.
Tab. č. 12: Příjmy obce Žižice za roky 2008 - 2010 (v tis. Kč)
Druh příjmu
Celkové příjmy
.- daň z příjmu FO ze závislé činnosti
.- daň z příjmů FO ze sam. výděl. čin. a kap.
.- daň z příjmu PO (vč. za obec)
.- daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Ostatní poplatky
. - daň z nemovitosti
Daňové příjmy celkem
Nedaňové a kapitálové příjmy
Dotace, půjčky

2008

2009

2010

6629,2

12395,8

21499,8

829,0
861,0
441,4
498,2
815,3
932,6
1703,4 1895,2
6,0
3,3
244,7
278,6
564,0
920,2
4707,1 5924,9
1488,0
497,7
6629,2 12395,8

829,0
938,3
955,7
1892,1
3,3
324,1
1061,2
6074,2
5566,4
21499,8

Zdroj: OÚ
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2010/2009
173,4
96,3
188,3
102,5
99,8
100,0
116,3
115,3
102,5
1118,4
165,1

Strategický plán obce Žižice

4. 2. 2 Výdaje
Největší část výdajů představovaly investice do infrastruktury. V sledovaném období to byla
především společná ČOV v Luníkově a výstavba kanalizačních řadů v Žižicích.
Tab. č. 13: Vybrané výdaje obce Žižice v letech 2008 - 2010 (v tis. Kč)
Druh výdaje

2009

2010

3668,5 4697,5
2244,7 9876,9
5913,2 14574,4

2518,0
16026,1
18544,1

index
2010/2009
53,6
162,3
127,2

1827,0
825,4
191,0
309,4
14456,4
469,7
433,5
162,7
809,5
143,5

171,0
60,5
124,4
100,2
153,8
5105,4
107,7
58,1
121,3
119,3

2008

Provozní výdaje
Investiční výdaje
Výdaje celkem
z toho:
- správa OÚ
- komunální služby a úz. rozvoj, odpady
- kultura a péče o památky
- tělovýchova a zájmová činnost
- odvádění a čištění odpadních vod
pitná voda
- školství
- pozemní komunikace a silniční doprava
- ochrana přírody a krajiny
- rozvoj bydlení a bytové hospodářství

935,8
853,2
26,3
197,1
915,2
540,2
392,4
145,3
438,3
659,4

1068,7
1364,5
153,5
308,8
9397,8
9,2
402,5
279,9
667,4
120,3

Zdroj: OÚ

Graf. č. 6: Vývoj investičních a provozních výdajů v letech 2008 – 2010 (mil. Kč)
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5. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ
5. 1 Domácnosti
Při posledním sčítání lidu v roce 2001 žili obyvatelé Žižic ve 178 bytových domácnostech.
Více než devadesát procent bylo tvořeno jednou hospodařící domácností. Hospodařící
domácnosti se v naprosté většině shodovaly s cenzovými domácnostmi.
Tab.č. 14: Bytové a hospodařící domácnosti
Počet
178
165
13
193
191
2

Bytové domácnosti
v tom s 1 HD
v tom se 2 a více HD
Hospodařící domácnosti
v tom s 1 CD
v tom s 2 a více CD

%
100
92,7
7,3
100,0
99,0
1,0

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2001

Podle sčítání lidu tvořily v roce 2001 skoro dvě třetiny domácností úplné rodiny, zhruba
čtvrtinu domácností pak tvořili jednotlivci.

Graf. č. 7: Domácnosti v obci Žižice podle SLDB 2001
CD jednotlivců
26%

Úplné rodiny
62%
Neúplné rodiny
12%

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2001

5.2. Bydlení
Domovní fond dle SLDB 2001 v roce 2001 tvořilo 194 domů, z toho 151 domů trvale
obydlených. Neobydlené domy představovaly 16,9 %. Počet trvale obydlených rodinných
domů ve městě je 125, tj. 96,1 % z celkového podílu trvale obydlených domů, zbylou část
(2,9 %) tvoří bytové domy. Domy jsou nejčastěji v soukromém vlastnictví.
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Tab. č. 15: Základní údaje o domovním fondu v obci v roce 2001
Počet
194
151
146
5
143
1
3
4

Členění
Domy celkem
Trvale obydlené domy celkem
Trvale obydlené rodinné domy
Trvale obydlené bytové domy
Domy ve vlastnictví soukromých osob
Domy ve vlastnictví obce nebo státu
Domy ve vlastnictví SBD
Ostatní vlastníci
Zdroj: SLDB 2001, ČSÚ

V roce 2011 je na stránkách obce uvedeno celkem 180 domů (76 v Žižicích, 37 v Drnově, 24
v Osluchově, 23 ve Vítově a 20 v Luníkově).
Téměř třetina domů v obci byla podle dat z roku 2001 z období do roku 1919 a asi pětina
domů byla postavena po roce 1981.

Graf č. 8: Počet obydlených domů podle doby výstavby
50

45
36

36

počet

32

0
do 1919

1920-1945

1946-1980

1981-2001

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2001

Naprostá většina (85 %) lidí bydlela v roce 2001 v Žižicích ve vlastních domech, 7 % lidí
v bytech vlastněných bytovým družstvem, zbylí obyvatelé byli vlastníky bytů (4 %) nebo
nájemníky (4 %).
Byty byly podle statistických údajů ze sčítání z roku 2001 nejčastěji se 3 místnostmi (67 bytů)
nebo s 2 místnostmi (54 bytů). Jen 14 bytů mělo pouze 1 místnost, 28 naopak 4 a 15 bytů 5
nebo více místností.
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6. ÚZEMNÍ PLÁN A ROZVOJ OBCE
Obec Žižice má platný územní plán obce schválený dne 23. 6. 2004, který byl aktualizován
změnou č. 1, schválenou 22. 2. 2006.
V lednu 2011 rozhodlo zastupitelstvo obce o pořízení změny č.2. Důvodem pořízení této
změny jsou výhradní potřeby a zájmy vlastníků předmětných pozemků. Z tohoto důvodu také
zastupitelstvo rozhodlo, že náklady související se zpracováním této změny budou v plné výši
uhrazeny jednotlivými vlastníky pozemků, kteří potřebu změny vyvolali.
Předmětem změny č. 2 je změna části katastru částí Osluchov a Vítov (na mapce níže) na
zástavbu rodinnými domky (lokality označení BV 1 a VL 1, mělo by jít o smíšenou zónu se
sklady a drobnými provozovnami), dále by měly být rozšířeny skladové prostory pro
zemědělskou výrobu (oblast VZ 1) a postavena kompostárna a bioplynová stanice (lokalita
označená na plánku VZ 1, zvažována jsou ještě dvě jiná umístění v jiných částech obce
podle toho, jakým směrem se bude zemědělská výroba rozšiřovat).
Pořizovatelem změny územního plánu je městský úřad Slaný, stavební úřad, úřad územního
plánování.
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7. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Infrastruktura obce se výrazně zlepšila v posledním desetiletí. Celá obec má v současnosti
připojení na plyn, ve všech částech byl dokončen vodovod. Postupuje odkanalizování částí
obce, postavena byla společná čistírna odpadních vod (ČOV Žižicko), která je umístěna
v Luníkově.
Tab. č. 16: Technická vybavenost obce
Vybavenost:
Veřejný vodovod
Kanalizace s napojením na ČOV
Plynofikace obce
Skládka komunálního odpadu
Sběrný dvůr
Kontejnery na separovaný odpad

Výskyt (nejbližší místo)
Ano
Ano - Žižice, ČOV Luníkov
Ano
Ne
Ne
Ano
Zdroj: ČSÚ

7. 1 Voda
Území obce Žižice náleží do povodí Vltavy. Vody jsou z katastru obce odváděny Červeným
potokem.
V katastru Žižic je jedinou větší vodní plochou Žižický rybník.
Všechny části obce jsou napojeny na vodovod. V části Vítov byl postaven v roce 2007
s dotací Středočeského kraje (1,3 mil. dotace, cena díla cca 2 miliony korun).
Provozovatelem veřejného vodovodu je společnost Středočeské vodárny, a. s. Kladno. Obec
je členem Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti.

7. 2 Kanalizace
Výstavba dešťové kanalizace se uskutečnila v roce 2005-2006.
V roce 2006 byla vyprojektována splašková kanalizace a bylo rozhodnuto, že společná
čistírna odpadních vod pro Žižicko bude umístěna v Luníkově. Na výstavbu ČOV, která má
kapacitu 1200 ekvivalentních obyvatel, dostala obec v roce 2009 dotaci téměř 9,5 mil. korun
(téměř 95 % z celkové hodnoty stavby) ze Středočeského fondu životního prostředí a
zemědělství.
V roce 2009 získala obec dotaci MZe (spolufinancování ze Středočeského kraje) v celkové
výši cca 13,6 mil. korun, z níž byla postavena druhá etapa kanalizace, řady v Žižicích.
Celkové náklady díla byly přes 19 mil. korun (všechny ceny bez DPH), obec doplácela téměř
6 mil. korun.
V květnu 2011 byly odzkoušeny a v červnu pak napojeny kanalizační řady ze Žižic na
společnou ČOV.

7. 3 Elektrická energie
Elektrická energie je do Žižic dopravována 110 kV vedením z rozvodny Kladno a vedením
22 kV rozváděna po obci.
V technické části strategického plánu (2004) je evidováno na území obce celkem 8
transformačních stanic, po jedné v Drnově, Luníkově a Osluchově, dvě jsou ve Vítově
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(z jedné je venkovním vedením napájena také osada Mlýnek). V Žižicích jsou trafostanice tři,
nejvýkonnější (jediná zděná) je v areálu zemědělského družstva. Plán předpokládal výstavu
další trafostanice v jižní části obce.
Vlastníkem a provozovatelem rozvodné sítě nízkého napětí po obci je ČEZ Distribuce a.s.
V rámci této distribuční sítě je paralelně realizována též venkovní síť veřejného osvětlení,
která je průběžně udržována a v provozuschopném stavu.

7. 4 Plyn
Plynofikace částí Žižice, Vítov, Drnov a Luníkov byla provedena v roce 2004, v roce 2005
pak byla plynofikace dokončena (s pětimilionovou dotací SFŽP) včetně samostatné plynové
stanice v Osluchově.

Z plynofikace obce

7. 5 Telekomunikace a radiokomunikace
Obec přísluší k místní telekomunikační ústředně (MTÚ-MTO) Kladno. Vlastní napojení je
prostřednictvím ATÚ-podústředny. Provozovatelem je společnost Telefónica O2, Czech
Republic, a.s. Technická úroveň místní sítě odpovídá dnešním vývojovým trendům.
Účastnická telekomunikační síť je vedena v podzemních kabelových trasách.
Území obce je pokryto signálem BTS mobilních operátorů. V území se nenacházejí
základnové stanice veřejné komunikační sítě.
Internetové bezdrátové připojení nabízí občanům firma GOLEM, Slaný.
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8. DOPRAVA
Obec Žižice má poměrně dobrou dopravní dostupnost vzhledem k napojení na trasu silnice
I/16 vedené od Mělníka přes Velvary a Slaný do Řevničova.
Na tuto hlavní silnici jsou pak připojeny další silnice III. třídy, které zajišťují dopravní
dostupnost a přímou dopravní obsluhu obcí přilehlého území. Dostupnost území prostředky
hromadné dopravy zajišťují linky pravidelné veřejné regionální autobusové dopravy.
Nejbližší připojení k železniční dopravě je v železniční stanici Zvoleněves na trati č. 110
Kralupy nad Vltavou – Most vzdálené asi 4 km od obce (vlastních Žižic).

8. 1 Silniční doprava
Silnice I. třídy
Silnice I/16 Slaný – Mšec – Řevničov prochází celým vlastním katastrálním územím a je
vedena v dlouhé přímkové trase, což sebou přináší řadu problémů z hlediska jak
automobilové, tak především pěší dopravy. Problematické jsou přechody i dopravní zátěž.
Týká se to částí Luníkov a především Vítov, kde trasa silnice přímo prochází zástavbou.
Velmi dlouho se již jedná o severní části obchvatu města Slaný, který by odklonil přetíženou
trasu 1/16. Obchvat byl řadu jet zařazen do seznamu staveb určených k realizaci, až na
konci roku 2010 zmizel - ve Státním fondu dopravní infrastruktury, který plánuje předpoklady
střednědobě na roky 2012 a 2013 a dlouhodobě až do roku 2025 vůbec, nebyla tato stavba
jmenována.
Starostové Slaného, Velvar a Žižic na konci roku 2010 předali zástupci ministra přehled
nehodovosti na inkriminovaném úseku silnice 1/16, který je velmi vysoký, podobně jako
například na rychlostní komunikaci R7 mezi Prahou a Louny, a rovněž výsledky sčítání
dopravy za roky 2000 - 2005, kdy v silnicí 1/16 projíždělo deset tisíc vozidel denně, z toho
vysoký podíl kamionů a jiných těžkých vozidel. V současnosti budou počty nepochybně
vyšší.
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Jistým úspěchem starostů je to, že se s nimi začalo alespoň jednat. Komplikací výstavby
okruhu kolem severní části města Slaný je výkup pozemků. Podle stavu přípravy obchvatu je
totiž bezpodmínečně nutné zajistit finanční prostředky ve výši až 60 milionů korun na
zbývající výkupy pozemků a k zajištění dokumentace pro zahájení stavby. Platnost
územního rozhodnutí po již trojnásobném prodloužení trvá do 28. února 2012, bude ji však
zřejmě možno opět prodloužit.
Silnice III. třídy a místní komunikace
Vítov a Luníkov jsou situovány přímo u silnice 1/16, ostatní části Žižic jsou na hlavní trasu
napojeny silnicemi III. třídy.
Na ty navazuje síť místních a účelových komunikací. Jejich technický stav je většinou
nevyhovující. V roce 2003 upravila obec půlmilionovým nákladem spojku z Drnova do
Mlýnku.
8. 1. 1 Hromadná doprava
Autobusová doprava v obci je zajištěna společností ČSAD Slaný. Obsluha obce Žižice a
jejích částí prostředky hromadné dopravy je zajištěna prostřednictvím čtyř autobusových
linek, které fungují však pouze v pracovní dny.
Tab. č. 17: Přehled počtu autobusových spojů
Trasa spoje

Počet spojů
v prac. dny
v ostatní dny
5
0
17
0
5
0
10
0

220 064 Slaný – Zvoleněves – Kladno
220 085 Slaný - Velvary
220 074 Slaný – Šlapánice - Vraný
220 077 Slaný – Drnov – Velvary
Celkem
Zdroj: ČSAD Slaný, 2011

Na území obce je celkem devět autobusových zastávek – Žižice, Žižice škola, Žižice
odbočka Luníkov, Žižice rozcestí, Žižice odbočka Zvoleněves, Vítov, Osluchov, Luníkov,
Drnov.

8.1.2 Cyklistická a pěší doprava
Obcí Žižice neprocházejí turisticky značené pěší trasy. Mírně zvlněný charakter území
s poměrně hustou komunikační sítí silnic III. třídy, s relativně nižšími intenzitami silniční
dopravy, představují vcelku dobré podmínky pro větší rozvoj cykloturistické dopravy.

8.1.3 Parkovací plochy
Pro potřeby dopravy v klidu u jednotlivých objektů vybavenosti v obci jsou k dispozici pouze
parkovací místa na plochách přiléhajících komunikací
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8. 2 Železniční doprava
Obcí Žižice neprochází železniční trať. Nejbližší železniční stanice je ve Zvoleněvsi
(z Osluchova je blíž do zastávky Kamenný Most), oboje cca 3 km. Těmito obcemi prochází
trať 110 ve směru Kralupy nad Vltavou – Louny (v době platnosti jízdního řádu Českých drah
2010/2011 je v provozu 30 spojů směrem na Kralupy nad Vltavou a 14 spojů směrem na
Louny).

8. 3 Ostatní doprava
Nejbližší mezinárodní letiště je v Praze – Ruzyni. Toto letiště je vzdálené cca 29 km od obce.
Nejkratší cesta na letiště vede po silnici I/7. Ve Slaném se nachází sportovní letiště vhodné
pro provoz lehkých sportovních letadel.
Obcí neprotéká žádný vodní tok využitelný pro vodní dopravu.

Mostek přes Červený potok po rekonstrukci
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9. VYBAVENOST A SLUŽBY
Obec nemá kromě mateřské školy základní občanskou vybavenost a její občané za ní jezdí
nejčastěji do Slaného nebo do Zvoleněvsi.
Tab. č. 18: Občanská vybavenost obce
Vybavenost:
Pošta
Zdravotnické zařízení
Policie ČR
Základní škola
Mateřská škola
Hřbitov

Výskyt (nejbližší místo)
Ne (Slaný, Zvoleněves, Hobšovice)
Ne (Slaný, Zvoleněves)
Ne (Slaný, Velvary)
Ne (Zvoleněves, Slaný)
Ano
Ne

Další občanská vybavenost v Žižicích
V Zižicích má otevřeno Žižická hospůdka, v Luníkově bistro a ve Vítově motorest. Obci však
chybí prodejna potravin.

Motorest ve Vítově

9. 1 Školství
Základní škola v Žižicích není, nejbližší školy jsou ve Zvoleněvsi anebo chodí děti do některé
ze základních škol ve Slaném.
Mateřská škola s celodenní péčí je zřízena jako příspěvková organizace obce. Má kapacitu
28 dětí v jedné skupině. V areálu školky je také dětské hřiště, na jehož vybavení získala
obec v roce 2009 podporu z MMR.
V roce 2010 získala obec dotaci Středočeského kraje ve výši 805 tisíc korun na opravu
omítky a výměnu všech oken společné budovy obecního úřadu a mateřské školy. Obec
doplatila 123 tisíc korun.
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Druhou dotaci z kraje v roce 2010 ve výši 890 tisíc korun (spoluúčast obce 85 tisíc) získala
obec na kompletní opravu topení a rozvodů v budově.

9. 2 Lékařská péče a sociální péče
V obci se nenachází lékařské ordinace, nemocnice ani zařízení sociální péče. Nejbližší
zdravotní a sociální zařízení se nachází ve Slaném nebo ve Zvoleněvsi.

9. 3 Sport a kultura
Fotbalový klub
Fotbalová jedenáctka byla založena v roce 1961 a o rok později se přihlásila do soutěže
řízené tehdejší OF ČSTV Kladno. TJ nesla v názvu JZD, kde získala velmi dobrého a
prosperujícího patrona. Oddíly (a tehdy to byl i hokejový oddíl, tým stolního tenisu a
odbíjené) cestovaly na zápasy autobusy místního JZD zdarma. Za dobré spolupráce jak JZD
a ČSTV Kladno byla postupně založena mládežnická družstva žáků a dorostu.
V šedesátých letech postoupil dorostenecký oddíl až do krajského přeboru. Po skončení
dorosteneckého věku přešla většina hráčů do prvního mužstva a vykopala postup do druhé
třídy okresního přeboru na hřišti v Klobukách.
V roce 1964 byla družba mezi okresy Kladna a Brandeburgem (NDR). Po vzájemné dohodě
s ČSTV jsme navázali sportovní styk s TJ Libegerade a později BSG Traktor Dausdorf. Tato
sportovní klání trvala až do roku 1968. V roce 1972 oddíl navázal na dobrou a kamarádskou
partu s oddílem Sklárny Nižbor okres Beroun a s oddílem Prosmyky okres Litoměřice.
Pořádal se také turnaj žáků o Lidický pohár.
Současný název klubu je FK Žižice, mužstvo dospělých hraje třetí třídu, slupinu B. Mladší
žáci kopou okresní přebor, dorost okresní soutěž. Tým udržuje přátelské vztahy s mužstvem
Mezna okres Tábor, navzájem si navštěvujeme své turnaje. Čtyřikrát se utkali Žižičtí s
mužstvem staré gardy Sparta Praha a v roce 2005 s mužstvem Amfora Praha. V posledních
létech hraje výběr Žižicka zápas s Rádiem Relax a Turnaj M. Maxy.

FK Žižice na snímku z roku 2007
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Český zahrádkářský svaz
ČZS Základní organizace Žižice byla založena 28. května1962 v Žižicích za účasti 22.členů.
Prvním předsedou ZO Žižice byl zvolen př. Bernášek z Drnova. Pak následovali další: př. K.
Taichman, J. Bečvář, B. Pokorný, Z. Čepelák a E. Přibíková.
ZO ČZS ŽIŽICE sdružuje 10 obcí a částí obcí: Beřovice, Dolín, Drnov, Hobšovice, Osluchov,
Ješín, Luníkov, Vítov, Želevčice a Žižice. Pro své členy pořádá přednášky a různé zájezdy.

Z výstavy žižických zahrádkářů

Základní kynologický oddíl
V obci dále funguje ZKO (základní kynologický oddíl), jehož členové se pravidelně účastní
výstav a soutěží.
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Bunkr Drnov
Občanské sdružení vzniklo ve spolupráci s obcemi Žižice, Podlešín, Knovíz, Zvoleněves a
královským městem Slaný a má za cíl proměnit prostory centrálního bunkru objektu
vybudovaného jako centrum protivzdušné obrany na multifunkční kulturní prostor.Kromě
prohlídek (popis níže je převzat z www.bunkr-drnov.cz) se v hlavním prostoru pořádají
divadelní a hudební akce.

Muzeum studené války a PVO Československa je umístěné v podzemním objektu, který
dříve armádě sloužil jako Společné velitelské stanoviště 71. protiletadlové raketové brigády,
56. radiotechnického praporu a Naváděcího stanoviště 5, které bylo součástí protivzdušné
obrany Československa. Podzemní i povrchové objekty byly postaveny v letech 1981 až
1984. Na podzim 1984 byla navezena technika (automatizované systémy velení Seněž-E a
PORI, radiolokační prostředky Oborona-14 a K-66), ta byla specialisty dodavatele z SSSR
uvedena do provozu tak, že 1. května 1985 v 08:00 bylo SVS začleněno do pohotovostního
systému PVOS a bojové pohotovosti a převzalo velení silám a prostředkům 71.plrb a 56.rtpr.
Muzeum nabízí prohlídku technologického vybavení podzemního objektu, ukazuje, jak je
zajišťována bojeschopnost při různé vnější chemické a radiační situaci a jak pracují
jednotlivé systémy zajištění životaschopnosti obsluh a chodu techniky. Další části muzea
jsou věnovány období studené války, protivzdušné obraně Československa od nástupu
protiletadlového raketového vojska a rozsáhlé expozici se zaměřením na raketovou techniku.
Část prohlídky je organizována s odborným průvodcem, v další části je návštěvníkům
umožněn volný pohyb. Pro návštěvníky je zpřístupněno více než 2700 m2 z celkové plochy
5500 m2 podzemních prostor objektu. Na prohlídku je dobré rezervovat si alespoň 2 hodiny,
je ale možné zde strávit třeba i celý den.

Teplota stabilní, 12°C. Hlavní sál Muzea studené vá lky, Bunkr Drnov
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Spolek přátel dobré nálady
organizuje putování „od hospody k hospodě na kole“ Tour de beer, pouštění draků a
povánoční výšlap.

Tour de beer 2006, start u bistra Luníkov, starostou tlupy byl starosta Žižic

Další kulturní, sportovní a společenské akce v obci
Po celý rok jsou pořádány společenské a sportovní akce. V roce 2011 se uskutečnil v místní
Žižické hospůdce II. Ples sportovců a maškarní bál, v motorestu ve Vítově již VI. ročník
Plesu obcí Žižicka a na podzim dočesná ze sadů Vítov.
FK Žižice pořádá Žižické ohně (pálení čarodějnic) a v červenci fotbalový Memoriál M. Maxy
s následným posezením při hudbě.
Obec pořádá Dětský den a volejbalový turnaj (červen), vítání občánků, turistické akce a
pravidelně výjezd do některého z pražských divadel.
V roce 2011 byl vyhodnocen nejhezčí balkon na Žižicku.
Na návsi v Žižicích se pravidelně (v roce 2011 po jedenácté) koná předvánoční koncert.
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Tombola na Plese Žižicka v motorestu Vítov 2011

Nejhezčí rozkvetlé okno na Žižicku 2011
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Obec je v územním plánu charakterizována jako zemědělsky významná oblast ekologicky
labilního charakteru, jehož příčinou je mizivé zalesnění.
V navrhované změně č. 2 se konstatuje, že „Z důvodu devalvace vesnického charakteru
stávající zástavby Žižicka, ke které došlo v minulém století (zejména necitlivým umístěním
některých zemědělských areálů a staveb s nevhodnými hmotovými a tvarovými proporcemi),
nově navrhovaná zástavba nesmí narušit stávající vysoce hodnotné urbanistické
a architektonické kompozice a některé historické stavby uvnitř již zastavěných území sídel.“
Naopak výhodou území je to, že není zasažena významnější průmyslovou činností a
v katastru obcí nefunguje žádný větší znečišťovatel životního prostředí.

10.1 Odpad
Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici sběrné nádoby
(popelnice) – slouží k ukládání zbytkového odpadu z domácnosti po vytřídění (např. smetky,
popel, saze, nevratné obaly).
V obci a jejích částech jsou rozmístěny, kontejnery na tříděný odpad – papír, sklo, PET
lahve. Obec se pravidelně účastní soutěží ve sběru tříděných surovin (ve spolupráci s firmou
EKOKOM).
Obce přistavuje kontejnery na velkoobjemový odpad (matrace, starý nábytek apod.) Sběr
nebezpečných složek odpadu je zajišťován smluvně svozovou společností, a to 2x ročně.
V obci nejsou evidovány lokality s povolením k ukládání odpadů. Rovněž zde nejsou
oficiálně evidovány staré ekologické zátěže (např. skládky).

10.2 Ovzduší
Dle Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO I) nejsou na území obce Žižice
provozovány žádné velké zdroje znečišťování ovzduší. Významnými liniovými zdroji
znečišťování ovzduší obce je silniční doprava, především z frekventované silnice 1/16,
procházející zástavbou částí Vítov a Luníkov.

10.3 Hluk
Hlavním zdrojem hluku je automobilová doprava po silnici 1/16, postihující Vítov a Luníkov.
Vysoký podíl těžké nákladní dopravy ohrožuje kromě působení hlukem také vibracemi okolní
budovy. Řešením by byla severní větev okruhu kolem města Slaný, která se však stále
odsouvá.

10.4 Veřejná prostranství a vzhled obcí
Obec se snaží v posledních letech zlepšit vzhled prostranství a obcí. V Drnově byl v letech
2003 upraven park kolem kapličky, vysázeny okrasné třešně (namísto ořešáků), upraven byl
později také prostor při vjezdu z Drnova do Mlýnku.
V roce 2003 byly vysázeny keře a stromy poblíž čekárny v Osluchově, v roce 2006 byly
upravovány travnaté plochy kolem rybníčku.
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Okrasné třešně byly vysázeny také ve Vítově, a to ze soukromých prostředků, podnikatel se
postaral také o nové schodiště u autobusové zastávky.
Soukromí vlastníci pozemků v Žižicích přispěli také k vyčištění strání a lesíku v Žižicích a ke
zvelebení okolí sportovního areálu. Na jaře 2006 se začaly v částech obce montovat nové
lavičky.

Žižický rybník (v pozadí Luníkov)

Zázemí fotbalového klubu AFK Žižice
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11. MÍSTNÍ SPRÁVA
Základní legislativní normou, kterou se ve své činnosti řídí obec, je zákon č. 128/2000 Sb. ve
zněních pozdějších předpisů (zákon o obcích). Obec Žižice spravuje své záležitosti
samostatně a zároveň vykonává státní správu v rozsahu tzv. přenesené působnosti.
Nejvyšším a zároveň výkonným orgánem samosprávy je zastupitelstvo obce volené na čtyři
roky. V současném volebním období má sedm členů, kteří byli zvoleni v komunálních
volbách, které se konaly v říjnu 2010. Zastupitelstvo obce Žižice pracuje v čele se starostou
obce (uvolněným) a místostarostkou.
V současné době jsou v zastupitelstvu zastoupeny tyto volební strany:
•
•

Naše Žižicko 2010 – 5 členů
ODS – 2 členové

Obecní úřad v Žižicích a zároveň sídlo MŠ

Adresa úřadu
Obecní úřad Žižice
Žižice 31
274 01 Slaný
starosta: Vratislav Rubeš
tel.: 312 522 386
mob.: 607 873 063
e-mail: ou@zizice.cz
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místostarostka: Ing. Karolína Lindová
e-mail: obec@zizice.cz
administrativa: Monika Krumplová
administrativní úsek - úřední dny
tel.: 312 522 386
e-mail: ouzizice1@volny.cz
Úřední dny
Pondělí, středa - 07:00 - 17:00
Neúřední dny
Úterý, čtvrtek, pátek - 07:00 - 14:00
Internetové stránky obce: www.zizice.cz
Obec Žižice je členem Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti, se sídlem ve
Slaném, v ulici Politických vězňů 1523. Tento dobrovolný svazek obcí se stal v dubnu 2005
členem zájmového sdružení právnických osob Přemyslovské střední Čechy.
Obec Žižice podpisem starosty obce deklarovala v roce 2007 souhlas s naplňováním
Strategického plánu LEADER, na jehož základě Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o. (nyní
o.p.s.) jsou příjemcem podpory z evropského dotačního titulu Program rozvoje venkova /
LEADER a všechny obce, neziskové organizace a podnikatelé z území, které toto sdružení
spravuje, mohou být žadateli o podporu z tohoto programu.

Území působnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
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12. SHRNUTÍ
12.1 Analytická východiska pro SWOT analýzu
Hlavní charakteristiky obce
•

Obec tvoří 5 částí a katastr je velmi rozlehlý, celková katastrální výměra je 1206
ha. Žižice spadají do působnosti obce s rozšířenou působností Slaný.

•

Územní plán byl schválen v roce 2004, upraven jednou změnou (2006), druhá se
právě realizuje.

•

Žižice je obec s tradicí zemědělské výroby. Na ní navazují soukromí podnikatelé.
Zahájená změna územního plánu by měla tuto tendenci posílit.

Ekonomický profil
•

Místní ekonomika je charakterizována bohatou historií zemědělské oblasti na
Slánsku. Po rozpadu družstva v obci působí soukromí zemědělci a řada dalších
podnikatelů včetně větších firem.

•

Ekonomická aktivita obyvatel je trochu nižší než v průměru okresu, významný je podíl
lidí zaměstnaných v zemědělství.

Lidský potenciál a trh práce
•

Propad počtu obyvatel se zastavil kolem roku 1980 a v posledním desetiletí přibylo
cca 100 obyvatel, hlavně v Žižicích a Drnově.

•

Obyvatelstvo je mladší než průměr
v poproduktivním věku nad 65 let.

•

V obci je relativně málo lidí s vyšším vzděláním.

•

Míra nezaměstnanosti je na Žižicku vysoká, takřka dvojnásobná v porovnání
s celostátním průměrem. Od ledna 2011 (přes 17 %) sice mírně klesla, ale udržuje se
těsně pod 15 %.

kraje,

žije

zde

relativně

méně

lidí

Školství
•

V Žižicích funguje pouze mateřská škola se solidním zázemím. Základní škola v obci
není, děti jezdí do Zvoleněvsi nebo do Slaného.

•

Vyšší stupeň vzdělání poskytují školy v okolí, zejména ve Slaném, střední školství
pak také v Kladně a v Praze.

Sociální a zdravotní péče a občanská vybavenost
•

V obci se nenachází lékařské ordinace, nemocnice, lékárna ani zařízení sociální
péče. Nejbližší zdravotní a sociální zařízení se nachází ve Slaném.

•

Chybí ovšem prodejna potravin, není v žádné části obce.
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Technická vybavenost území a doprava
•

Obec dokázala za poslední desetiletí zásadně zlepšit zcela nevyhovující stav
technické infrastruktury. Celá obec je napojena na vodovod a plynové potrubí, byla
postavena společná čistírna odpadních vod v Luníkově a postupně jsou na ni
připojovány části obce (zatím Žižice).

•

Obec má dobrou dopravní dostupnost vzhledem k napojení na silnici I/16 vedené od
Mělníka přes Slaný do Řevničova. Dostupnost území prostředky hromadné dopravy
zajišťují linky pravidelné veřejné regionální autobusové dopravy, ovšem pouze
v pracovní dny. Nejbližší připojení k železniční dopravě je v železniční stanici
Zvoleněves na trati č. 110 Kralupy nad Vltavou – Most vzdálené asi 4 km od obce.

•

Problematický je stav místních komunikací v obci a zejména vysoká intenzita dopravy
na silnici I/16.

•

Většina spojů hromadné dopravy jezdí převážně v pracovní dny, v době volných dnů
a svátků jsou obyvatelé převážně odkázáni na individuální dopravu.

Kultura a sport
•

Žižice mají sportovní areál, rozšířený o další hřiště pro míčové hry. V obci se „pořád
něco děje“, obec žije bohatým společenským životem.

Životní prostředí
•

Celkovou kvalitu životního prostředí lze hodnotit jako vyhovující, obec leží
v zemědělské oblasti, výrobní technologie v obci výrazněji nezatěžují životní
prostředí. Největším ohrožením životního prostředí je silniční doprava a odkládání
stavby severní větve silničního okruhu kolem Slaného.

•

Obec má zajištěný svoz komunálního i nebezpečného odpadu. Obec zajistila
kontejnery na tříděný odpad a snaží se motivovat občany k třídění.

Park na Osluchově
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12.2. SWOT analýza
Silné stránky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slabé stránky
•

Takřka kompletní infrastruktura
(vodovod, velká část kanalizace, ČOV,
plyn), navíc vesměs nová
Obec je velmi úspěšná při získávání
dotací na potřebné věci
V obci je MŠ s dobrým zázemím
Mírný růst počtu obyvatel a relativně
příznivá věková struktura
Dobrá dopravní dostupnost, blízkost
regionálních center Slaný a Kladno
V pracovním týdnu dobré spojení
autobusy
Funguje systém třídění odpadů
Schválený aktuální územní plán
V obci sídlí mnoho podnikatelů
Zemědělská výroba v místě, sady
Rozvojové plochy k bydlení
V obci je sportovní areál
Urbanisticky hodnotné centrum Žižic
Členství obce ve Vodohospodářském
sdružení obcí Slánské oblasti a
prostřednictvím VSOSO i v MAS PSČ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Příležitosti
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Zásadně chybí škola, v obci není ani
pošta ani zdravotnické zařízení
Chybí prodejna potravin
Necitlivé poškození venkovského
charakteru obce a částí, zejména
rozsáhlými zemědělskými areály
Chybí severní okruh Slaného, silnice 1/16
zatěžuje Vítov a Luníkov hlukem a
ohrožuje bezpečnost lidí
Stav místních komunikací a chodníků i
silnic III. třídy
Chybí autobusové spojení o víkendech
V obci není sběrný dvůr ani skládka
komunálního odpadu
Velmi vysoká nezaměstnanost
Nepříznivá vzdělanostní struktura
obyvatelstva
Okolí obce je prakticky bez lesů
Malé zapojení lidí do obnovy obce

Rizika/hrozby
•

Záměr nového vedení obce realizovat
strategický plán obce
Využití dotací PRV / LEADER a ostatních
evropských i státních dotačních titulů
Využití rozvojových možností obce
Zlepšení služeb, prodej potravin
Realizace územního plánu: komunikace,
chodníky, obecní rozhlas
Výstavba kompostárny a bioplynové
stanice ve Vítově
Nový rybník mezi Vítovem a Žižicemi
Obchvat Slaného a odstavení těžké
dopravy z komunikace I/16
Vytvoření podmínek pro volný čas,
kulturu a sport
Obnova tradic a společenského života
v obci a jejich propagace
Spolupráce s občany při realizaci
strategického plánu i územního plánu
Zlepšení spolupráce s podnikateli

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Omezení výdajů státního rozpočtu
(úsporná opatření)
Nevyužití příležitostí rozvoje obce
Omezení autobusové dopravy
Další odklady výstavby severní části
okruhu města Slaný
Zvyšování intenzity dopravy
na komunikacích
Nárůst kriminality
Zhoršování stavu komunikací
Zvýšení nezaměstnanosti
Odchod mladých lidí za prací
Nezájem lidí o život v obci
Vylidňování částí obce a stárnutí
populace
Nedostatečná nabídka služeb v obci
Možnost zadlužení obce

Strategický plán obce Žižice

13. STRATEGICKÁ ČÁST
13.1. Strategická vize
Obec Žižice bude v horizontu deseti let prosperující obcí, kde se dobře žije, obcí
s kvalitním občanským vybavením, fungující infrastrukturou, upraveným prostředím a
bohatým společenským životem.

13.2. Prioritní problémové okruhy
Návrh:
1. Občanská vybavenost
2. Technická infrastruktura
3. Příroda, krajina
4. Obnova tradic, kulturního dědictví, památek

Ples Žižicka 2009
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13. 3. Databáze projektů
Projektová karta č. 01
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce chodníků v obci Vítov
Obec Žižice
Vratislav Rubeš, starosta
Občanská vybavenost

Partneři projektu

-

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Cíle projektu
Rekonstrukce chodníků v obci Vítov, dojde k obnově stávajícího chodníku, bude
o 16 cm navýšen nad úroveň komunikace 1/16, bezpečnost chodců

Připravenost
projektu

Investiční záměr

Rekonstrukce chodníku v obci Vítov

Projektová dokumentace

ANO

Doklady dle staveb. zákona

ANO

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec Žižice

Celkové náklady

1 800 000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2012

Možnost získat
podporu
z dotací

•

SFDI, ČR – zvýšení bezpečnosti dopravy
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Projektová karta č. 02
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce chodníků v obci Osluchov
Obec Žižice
Vratislav Rubeš, starosta
Občanská vybavenost

Partneři projektu

-

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Cíle projektu:
Rekonstrukce chodníků v obci Osluchov, dojde k obnově stávajícího chodníků,
bude navýšen o 16 cm nad úroveň stávající komunikace, bezpečnost chodců.

Připravenost
projektu

Investiční záměr

Rekonstrukce chodníků v obci Osluchov

Projektová dokumentace

ANO

Doklady dle staveb. zákona

ANO

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec Žižice

Celkové náklady

2 000 000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2012

Možnost získat
podporu
z dotací

•

SFDI ČR – zvýšení bezpečnosti dopravy
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Projektová karta č. 03
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce osvětlení v obci Vítov
Obec Žižice
Vratislav Rubeš, starosta
Občanská vybavenost

Partneři projektu

-

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Cíle projektu:
Rekonstrukce osvětlení v obci Vítov, současné staré ještě převážně
zabudované na RD bude nahrazené novými bezpečnostními prvky.

Připravenost
projektu

Investiční záměr

Rekonstrukce osvětlení v obci Vítov

Projektová dokumentace

ANO

Doklady dle staveb. zákona

ANO

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec Žižice

Celkové náklady

450.000- Kč

Předpokládané
roky realizace

2012

Možnost získat
podporu
z dotací

•

PRV / LEADER

•

FROM
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Projektová karta č. 04
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Bezpečnostní semafor v obci Luníkov
Obec Žižice
Vratislav Rubeš, starosta
Dopravní (bezpečnostní) vybavenost

Partneři projektu

-

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Cíle projektu:
Bezpečnostní semafor v obci Luníkov, bezpečnostní prvky – snadnější přechod
pro chodce (zvláště děti).

Připravenost
projektu

Investiční záměr

Bezpečnostní semafor v obci Luníkov

Projektová dokumentace

příprava

Doklady dle staveb. zákona

příprava

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec Žižice

Celkové náklady

500.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2012 - 2013

Možnost získat
podporu
z dotací

•

SFDI ČR – zvýšení bezpečnosti dopravy
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Projektová karta č. 05
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

ČOV Žižice – III. etapa kanalizační řády v obci Vítov a Drnov
Obec Žižice
Vratislav Rubeš, starosta
Občanská vybavenost

Partneři projektu

-

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Cíle projektu:
Vybudováním další stoky kanalizace na Žižicku vstoupne životní úroveň na
Žižicku

Připravenost
projektu

Investiční záměr

ČOV Žižice – III.etapa kanalizační řády v obci
Vítov a Drnov.

Projektová dokumentace

ANO

Doklady dle staveb. zákona

ÚR (přípravy změny ÚR) + příprava
vodoprávního povolení

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec Žižice a
smlouvy o vstupu na pozemek

Celkové náklady

30 000 000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2013 -2014

Možnost získat
podporu
z dotací

•

ROP SČ (pokud bude vyhlášen)

•

FROM - velké projekty, po etapách
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Projektová karta č. 06
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v obci Žižice u horních bytovek
Obec Žižice
Vratislav Rubeš, starosta

Partneři projektu

-

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Cíle projektu:
stávající komunikace po uložení sítí - voda, plyn, kanalizační řády je ve velmi
špatném stavu.

Připravenost
projektu

Investiční záměr

Rekonstrukce místní komunikace v obci Žižice
u horních bytovek

Projektová dokumentace

se připravuje

Doklady dle staveb. zákona

ne

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec Žižice

Celkové náklady

2 500 000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2012 - 2014

Možnost získat
podporu
z dotací

• FROM (velké projekty, jestli bude vyhlášen)
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Projektová karta č. 07
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Nová komunikace v obci Luníkov – horní cesta
Obec Žižice
Vratislav Rubeš, starosta

Partneři projektu

-

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Cíle projektu:
Tato horní cesta je v současné době hodně prašná, různě vysypávána různou
drtí a její stav je velmi špatný

Připravenost
projektu

Investiční záměr

Rekonstrukce chodníků v obci Osluchov

Projektová dokumentace

se připravuje

Doklady dle staveb. zákona

NE

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec Žižice

Celkové náklady

2 000 000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2012 - 2014

Možnost získat
podporu
z dotací

•

FROM (velké projekty, jestli bude vyhlášen)
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Projektová karta č. 08
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Revitalizace Osluchovského rybníčka
Obec Žižice
Vratislav Rubeš, starosta

Partneři projektu

-

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Cíle projektu:
Jedná se o obecní majetek, který je ve velmi žalostném stavu. Minimální hladina
vody vně mnoho bahna, odtok skoro žádný.

Připravenost
projektu

Investiční záměr

Revitalizace Osluchovského rybníka

Projektová dokumentace

NE (příprava v roce 2013)

Doklady dle staveb. zákona

NE

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec Žižice

Celkové náklady

800.000- Kč

Předpokládané
roky realizace

2013 - 2015

Možnost získat
podporu
z dotací

•

OPŽP

•

Středočeský fond životního prostředí a zemědělství
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Projektová karta č. 09
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Vybudování nových chodníků ze středu obce Žižice do Sportovního areálu
Žižicka
Obec Žižice
Vratislav Rubeš, starosta
Dopravní (bezpečnostní) vybavenost

Partneři projektu

-

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Cíle projektu:
Ze středu obce ke sportovnímu areálu Žižicka nevede v současné době žádný
chodník

Připravenost
projektu

Investiční záměr

Vybudování nových chodníků ze středu obce
Žižice do sportovního areálu Žižicka

Projektová dokumentace

NE ( příprava v roce 2012)

Doklady dle staveb. zákona

NE

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Obec Žižice
Smlouvy o vstupu na pozemek

Celkové náklady

1.700.000,- Kč

Předpokládané
roky realizace

2013 - 2014

Možnost získat
podporu
z dotací

•

PRV / LEADER

•

FROM Středočeského kraje
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