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PŘEDMLUVA
Strategický plán města Libušín 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 město mělo vypadat řádově 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 město počítá a které jsou potřebné k tomu, aby se podařilo naplnit strategickou vizi,
formulovanou v tomto strategickém plánu.
Strategický plán města Libušín vznikal v součinnosti zastupitelů města a zpracovatelů,
zájmového sdružení právnických osob Přemyslovské střední Čechy, do jehož územní
působnosti město Libušín patří. Zastupitelé města revidovali analytickou část,
charakterizovali společně se zpracovateli současný stav obce ve SWOT analýze, formulovali
strategickou vizi své obce a připravili pro dokument projektové karty, vycházející ze stavu a
očekávání na počátku roku 2011, kdy byl strategický plán města dokončen.
V září 2015, koncem roku 2017 a koncem roku 2018 byl strategický plán aktualizován.
V textu bylo využito fotografií a dalších obrazových a mapových podkladů z internetových
stránek a úřadu obce a několika fotografií z publikace Krajinou mýtů a barokní zbožnosti,
kterou vydalo sdružení Přemyslovské střední Čechy v roce 2010.

Letecký snímek města Libušín
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Katastr města Libušín
(převzato z mapy Území plán města Libušín – širší vztahy)
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1. ÚVOD
Město Libušín leží asi pět kilometrů severozápadně od města Kladno a jižně od Smečna.
Celková katastrální výměra města je 948 ha.
Libušín spadá do správního obvodu obce s rozšířenou pravomocí Kladno, obcí s pověřeným
úřadem je pro obec rovněž město Kladno. První písemná zmínka o obci pochází z roku
1052. V Libušině žilo k 31. 12. 2017 3255 obyvatel.
Tab. č. 1: Libušín – základní informace
ZUJ (kód obce):

532576

NUTS5:

CZ0203532576

LAU 1 (NUTS 4):

CZ0203 - Kladno

NUTS3:

CZ020 - Středočeský kraj

NUTS2:

CZ02 - Střední Čechy

Obec s pověřeným obecním úřadem:

Kladno

Obec s rozšířenou působností:

Kladno

Katastrální plocha (ha):

948

Počet bydlících obyvatel k 31.12.2017:

3255

Nadmořská výška (m n.m.):

317

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

14° 3' 17'' E, 50° 10' 5'' N

První písemná zpráva (rok):

1052

Počet katastrů:

1

Počet územně technických jednotek:

1

Počet částí obce:

1

PSČ:

273 06
Zdroj: ČSÚ

1. 1 Krátce z historie
Území hradiště bylo osídleno již v 6. – 7. století, jak bylo potvrzeno archeologickými nálezy
keramiky tzv. pražského typu. Opevnění hradiště bylo budováno až v 9. století a obrannému
účelu sloužilo nejvýše do přelomu 11. a 12. století. Poté, co Přemyslovci ovládli takřka celé
Čechy, ztratil Libušín – původně pohraniční hradiště – strategický význam.
Pravděpodobné už v 10. století zde byl kostel sv. Jiří. Podle historických pramenů byl
pravděpodobně po roce 1277 přistavěn ke kostelu presbytář, tj. v době, kdy vlastníkem
Libušína byl benediktinský klášter sv. Jana Křtitele na Ostrově a Skalách. V rejstřících
papežských desátků roku 1352 je kostel sv. Jiří uváděn jako farní. Asi kolem roku 1500 byla
postavena zvonice a na ní byly osazeny zvony od mistra Bartoloměje z Prahy, jeden r. 1504
(odcizen 1996) a druhý r. 1536 (nedochoval se). Roku 1683 byl pořízen ranně barokní oltář a
kazatelna. Roku 1711 byly osazeny kamenné portály, roku 1737 byl postaven kůr. Kolem
roku 1760 byl zhotoven rokokový oltář sv. Jiří. Po roce 1800 byl kostel vyzdoben souborem
obrazů apoštolů (od roku 1991 v depozitáři). V roce 1859 byly instalovány varhany, v roce
1883 byl zhotoven nový strop na lodi.
Od vysvěcení nového kostela sv. Prokopa v Libušíně v roce 1908 slouží kostel sv. Jiří na
Hradišti jako kostel poutní a hřbitovní.
Zásadní význam pro rozvoj obce měl nález černého uhlí v roce 1775 u nedalekých Vrapic.
V roce 1877 zahájil těžbu důl Mayrau ve Vinařicích, v Libušíně důl Jan roku 1887, důl Max
6
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r. 1890 a důl Schöller r. 1902. Pracovní příležitosti přiváděly do Libušína nové obyvatele.
Přicházelo venkovské obyvatelstvo z okolí, horníci z Příbramska, železářští dělníci
z Hořovicka i námezdní síly ze všech koutů země. Hornická činnost v Libušíně a rozvinutá
železářská výroba na Kladně přinášela pracovní příležitosti, ale i řadu negativních jevů: těžké
pracovní a životní podmínky horníků a dělníků v hutích a stále se zhoršující životní prostředí.

Komín na dole Max, snímek z roku 1890.

V polovině 19. století bylo v Libušíně 17 selských usedlostí a 6 samot. Podle sčítání v roce
1869 zde žilo 501 obyvatel. Do roku 1910 počet obyvatel prudce vzrostl na 4682. V letech
1906–1909 navštěvovalo dvě libušínské školy kolem 1080 dětí. Pro ně nechala místní školní
rada postavit v roce 1908 velký novogotický kostel sv. Prokopa. Dnem 28. 12. 1919 byl
Libušín povýšen na město. Při reformě územní správy v roce 1961 se stal opět jen obcí.
Počátkem 90. let klesl počet obyvatel na 2330.
V posledních dvaceti letech nastala postupná obnova města. Kostel sv. Prokopa se dočkal
v roce 1998 nového zvonu (první odvezli vojáci v roce 1918, druhý Němci v roce 1942) a
6. 10. 2006 byl obci Libušín vrácen titul město. Obnoveny byly základní sítě (1995 čistírna
odpadních vod, intenzifikována 2007), plynofikace (postupně od roku 2000), kanalizace
velké části města (2007). Počet obyvatel se přiblížil do současnosti hranici 3000. Kostel sv.
Jiří byl v průběhu 90. let však opakovaně a „do základů“ vykraden.
Charakter obce se začal měnit také v důsledku útlumu těžkého průmyslu v regionu,
především v Kladně. Poslední kladenské uhlí bylo vytěženo 29. 6. 2002, důl Mayrau se stal
později skanzenem.
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Pouť u kostela sv. Jiří 24. dubna 1932

1. 2 Kulturní a přírodní památky
Mezi významné kulturní a přírodní památky patří:
 Kostel sv. Jiří
 Hradiště U sv. Jiří nad údolím vytvořeným Svatojiřským (Knovízským) potokem
 Kostel sv. Prokopa (1908)
 Hradiště na starých zámcích
 Přírodní rezervace Pašijová dráha, přírodní park Džbán
 Uhelný důl hlubinný Schoeller/Nejedlý (těžní věž a jámová budova)
 Uhelný důl hlubinný Max/President Beneš/Fierlinger II/Gottwald I (strojovna)
V parku v centru obce (před obecním úřadem) je umístěn pomník Věčná paměť obětem I. a
II. odboje 1914–1918 a 1938–1945. Vedle kostela sv. Prokopa stojí sloup se sochou sv.
Jana Nepomuckého.

1. 3 Geografie a klimatické podmínky
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.
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,
počet souvislých mrazivých dní v roce nepřesahuje 85,
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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.

kostel sv. Prokopa

Vlajka města Libušín

9

Strategický plán města Libušín

2. OBYVATELSTVO
2. 1 Základní informace o obyvatelstvu Libušína
Vývoj počtu obyvatel obce
Počet obyvatel Libušína narůstal do roku 1910 (cca 4600 obyvatel) pak pozvolně klesal na
poloviční počet z roku 1910. Od roku 1991 počet obyvatel města opět stoupá. Podle
posledního Sčítání lidí, domů a bytů (2011) se blížil hranici 3000 lidí, v současnosti ji již
překročil (3255 obyvatel k 31. 12. 2017).

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel Libušína v letech 1869 – 2011 podle Sčítání lidu
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Zdroj: ČSÚ, SLBD 2011

Věková struktura obyvatelstva v Libušíně
Ve městě je nadprůměrný vysoký podíl osob do 15 let a nižší podíl v produktivním věku, a
tak je poměrně nízký i tzv. index stáří. Situace od Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 do
konce roku 2017 (viz Tab. č. 3) se příliš nezměnila.
Tab. č. 2: Obyvatelstvo Libušína podle věku
Počet trvale bydlících
obyvatel
k 31. 12. 2017

Počet obyvatel ve věku
0-14 let

15-64 let

65 a více let

Celkem

3255

611

2152

492

Muži
Ženy

1653
1602

311
300

1113
1039

229
263

Zdroj: ČSÚ - https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__532576#
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Tab. č. 3: Podíl obyvatel města, okresu a kraje v produktivním věku na celkovém
počtu obyvatelstva k 26. 3. 2011 (a Libušín k 31. 12. 2017) v %
věk
Předproduktivní (0-14 let)
Produktivní (15-64 let)
Poproduktivní (65 a více let)
celkem
Index stáří*/

Libušín
18,8
66,1
15,1
100,0
80,5

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

Středoč. kraj
15,6
69,7
14,7
100,0
94,8

Libušín 2016
17,9
67,5
14,6
100,0
81,6

*Poměr počtu obyvatel ve věku od 65 let proti počtu ve věku 0-14 let v %
Zdroj: ČSÚ, SLBD 2011/ https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__532576#

2. 2 Struktura obyvatelstva podle pohlaví a rodinného stavu
V Libušíně je o něco více mužů než žen (k 31. 12. 2017 je poměr 1653:1602), zatímco
v populaci bývá 48 % mužů proti 52 % žen, mezi ženami je jako obvykle v populaci více
vdov, mezi muži více svobodných.
Graf č. 2: Obyvatelstvo města Libušín podle rodinného stavu (v %)
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Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, data k 26. 3. 2011 (rodinný stav je zjišťován pouze při SLBD)

2. 3 Přirozený pohyb obyvatelstva
Populace města v posledních letech výrazně rostla zásluhou přistěhovalců, přirozený
přírůstek je nízký.
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Tab. č. 4: Pohyb obyvatelstva v městě Libušín v roce 2015, 2016 a 2017
údaje
živě narození
zemřelí
přirozený přírůstek
přistěhovalí
vystěhovalí
přírůstek stěhováním
celkový přírůstek

2015
25
26
-1
260
115
+145
+144

2016
42
27
+15
194
124
+70
+85

2017
43
29
+14
204
146
+58
+72

Zdroj: ČSÚ - https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__532576#

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

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

základní
19,0
18,7
16,9
17,4

vyučen
34,7
32,8
33,6
32,8

Mat. + VOŠ
31,5
32,1
32,2
30,9

VŠ
8,8
10,2
11,2
12,4

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011, dopočty v řádcích do 100 % - nezjištěno, data o dosaženém vzdělání jsou
k dispozici pouze ze SLBD)

Graf č. 2: Obyvatelstvo Libušína starší 15 let podle nejvyššího dokončeného vzdělání

nástavba + VOŠ 90
VŠ 211

maturita 667

základní + bez
vzdělání 470

vyučení, střední
bez maturity 833

Zdroj: ČSÚ, SLBD 2011
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Letecký pohled na jižní část města
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3. STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI
3. 1 Pracovní síly
Celkový podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva byl v roce 2011 v Libušíně v úrovni
republiky jako celku, nepatrně pod úrovní kraje či okresu.
Tab. č. 6: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (v % z celé populace)
Celkem
Libušín
okres Kladno
Středočeský kraj
Česká republika

49,2
50,3
50,0
49,0

zaměstnaní
nezaměstnaní
zaměstnanci zaměstnavatelé OSVČ
33,2
1,5
5,9
5,8
35,9
1,4
5,2
4,8
35,2
1,6
6,3
4,1
34,2
1,6
5,6
4,8

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

3. 2 Nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti je v Libušíně poměrně vysoká, v posledních třech letech se
pohybovala značně nad úrovní Středočeského kraje i kladenského okresu a na rozdíl od
obecného trendu v kraji i v celé České republice se udržuje i v roce 2018 nad 5 %.
Graf č. 4: Podíl nezaměstnaných osob v období 2014-2018 (v %)
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4. MÍSTNÍ EKONOMIKA
4. 1 Hospodářský vývoj
Ekonomická základna na Kladensku byla založena na průmyslu a těžbě uhlí. Obecný trend
útlumu těžkých průmyslových odvětví od počátku 90. let se projevil i v ekonomice Libušína.
Zatímco na počátku 90. let vykazovalo Kladensko jednu z nejvyšších zaměstnaností v
průmyslu v kraji, na konci 90. let je už pouze podprůměrná. Naopak zaměstnanost ve
službách je druhá nejvyšší v kraji. Doly v Libušíně postupně skončily těžbu. Protože se zde
nerozvinula žádná další významná průmyslová ani zemědělská činnost, většina občanů
dojíždí do zaměstnání do Kladna nebo do Slaného. Ve městě působí např. firma SPEED
PRESS Plus a.s., (středisko výroby), dále František Kregl - FK servis a společnost Green
Energy Libušín s. r. o.
Zemědělství
V Libušíně je oproti okresním poměrům velmi nízký podíl orné půdy (22 % proti 63 %) a
naopak mimořádně velký podíl lesních pozemků (45 % oproti 17 %). Zásluhou vysokého
podílu lesních pozemků je také vysoký koeficient ekologické stability (1,16).
Vysoké je také zastoupení ploch s využitím „ostatní plochy“, které představují pětinu
katastru.
Zemědělská půda představuje necelých třicet procent z celkové výměry Libušína. Většinu
zemědělské půdy představuje orná půda. Nezemědělská půda je z většiny zastoupena
lesními porosty a ostatními plochami.
Tab. č. 8: Výměry zemědělské a nezemědělské půdy v Libušíně (v roce 2017)
Druh
Celková výměra pozemku
Zemědělská půda
Zahrady
Louky
Orná půda
Ovocné sady
Nezemědělská půda
Vodní plochy
Ostatní plochy
Lesní půda
Zastavěné plochy

v ha
948
279
60
3
204
12
669
6
203
428
32

%
100,0
29,4
6,3
0,3
21,5
1,3
70,6
0,6
21,4
45,1
3,5

Zdroj: ČSÚ - https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__532576#

Podnikatelské subjekty ve městě
V roce 2009 působilo v Libušíně 601 podnikatelských subjektů. Největší podíl (více než
osmdesát procent) představovali podnikatelé - fyzické osoby.
Za dalších šest let přibylo registrovaných podnikatelských subjektů téměř o 20 %,
nejvýraznější byl vzestup svobodných povolání – víc než dvojnásobný (v roce 2016 je do
tohoto počtu zahrnuto i 6 zemědělských podnikatelů).
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Tab. č. 9: Přehled podnikatelských subjektů dle typu subjektu (v roce 2009 a 2016)
Typ subjektu
Obchodní společnosti
Ostatní právnické osoby
Fyz. osoby podnikající podle živn. zák.
Fyz. osoby podnikající podle jiného zák.
Neuvedeno
Celkem

Počet 2009
52
47
482
20
0
601

%
8,7
7,8
80,2
3,3
0,0
100,0

Počet 2016
84
32
532
48
11
707

%
11,9
4,5
75,2
6,8
1,6
100,0

Zdroj: ČSÚ - https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__532576# (2016)

Data z roku 2016 však ukazují, jak velký podíl podnikatelských subjektů (asi 45 %) funguje
pouze „na papíře“.
Tabulka č. 10: Hospodářská činnost – počet podnikatelských subjektů podle odvětví rok 2017
Odvětví

Celkem

Aktivní

181
110
96

78
66
59

Profesní, vědecké a technické činnosti
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Činnosti v oblasti nemovitostí
Administrativní a podpůrné činnosti

80
28
28
22
22
16

55
20
20
14
10
11

Peněžnictví a pojišťovnictví
Informační a komunikační činnosti
Vzdělávání

14
14
13

3
12
5

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Zdravotní a sociální péče

11
6

7
5

Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení
Ostatní činnosti

1
68

1
33

725

402

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel
Průmysl celkem
Stavebnictví

Počet podnikatelských subjektů celkem

Zdroj: ČSÚ - https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__532576# (2018)

Největší počet subjektů působil v obchodě, prodeji a opravách motorových vozidel, dále ve
stavebnictví a průmyslu (jde hlavně o zpracovatelský průmysl).
Velká většina subjektů je podle dat z roku 2015 bez zaměstnanců, pouze 50 je vedeno jako
mikropodnik (1-9 zaměstnanců), 6 jako malý podnik (10-49 zaměstnanců) a dva jako střední
podnik (50-249 zaměstnanců).
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4. 2 Rozpočet města
Příjmy
Příjmy obce tvoří zejména výnosy daní, vlastních, dotačních a kapitálových příjmů. Do příjmů
jsou zahrnuty také správní a ostatní poplatky.
Tab. č. 11: Příjmy obce Libušín za roky 2013-2017 (v tis. Kč)
Rok
Celkové příjmy
.- daň z příjmu FO ze závislé činnosti
.- daň z příjmů FO ze sam. výděl. čin.
.- daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
.- daň z příjmu PO (vč. za obec)
.- daň z přidané hodnoty
.- daň z nemovitých věcí
Správní poplatky
Ostatní poplatky
Daňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy
Přijaté transfery
Kapitálové příjmy

2013
39 762
5 255
446
588
4 698
13 363
1 444
51
2 073
27 918
6 227
5 394
313

2014
51 687
5 882
366
772
6 651
12 877
1 518
50
2 231
30 347
7 894
7 463
5 981

2015
42 188
5 829
1 798
722
8 020
13 265
1 601
41
2 345
33 601
5 682
2 551
354

2016
52 514
7 062
575
763
7 189
15 795
3 888
40
743
36 055
5 434
10 945
79

2017
50 295
8 388
223
777
8 601
16 772
5 127
32
966
40 885
5 225
3 181
1 004

Zdroj: MÚ 2014-2017

Výdaje
Rozhodující investice šly v letech 2013 a 2014 do školství, v roce 2013, 2015-2017 do silnic,
v roce 2014 do veřejného osvětlení a zeleně, v roce 2016 a 2017 do bytového fondu.
Tab. č. 12: Vybrané výdaje v Libušíně v letech 2013-2017 (v tis. Kč)
Rok
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
z toho:
- správa OÚ vč. zastupitelstev
- bezpečnost a veřejný pořádek
- nakládání s odpady
- kultura a péče o památky
- tělovýchova a zájmová činnost
- odvádění a čištění odpadních vod
- bytové hospodářství a rozvoj bydlení
- školství
- veřejné osvětlení
- doprava (vč. komunikací)
- ochrana přírody a krajiny
- služby sociální péče

2013
24 607
16 261
40 868

2014
19 611
18 151
37 762

2015
20 614
19 849
40 463

2016
20 409*
12 838
42 113*

2017
24 948
23 673
48 621

6 082
290
2 869
575
370
2 110
2 416
11 833
1 636
8 040
1 814
643

6 811
244
2 790
407
355
3 626
1 287
8 472
4 632
2 133
5 501
663

5 248
289
2 779
352
355
3 489
1 659
3 581
3 426
13 899
2 074
575

3 894
246
2 872
1 242
405
35
6 762
2 858
909
8 083
2 387
693

7 660
436
3 154
910
477
6 295
11 074
3 728
1 345
9 717
2 524
828

Zdroj: MÚ 2015-2018, výdaje v roce 2016 po konsolidaci 33 247 tis. Kč, do běžných výdajů je zahrnuto
také 8 866 tis. Kč, o které byl posílen účet města
17

Strategický plán města Libušín

Graf č. 5: Běžné a kapitálové výdaje města v letech 2013 až 2017 (tis. Kč)
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Zdroj: OÚ 2018

Kostel sv. Jiří na hradišti Libušín
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5. DOMÁCNOSTI A BYDLENÍ
Domovní fond podle SLDB 2011 tvořilo 857 domů, z nichž je víc než 90 % trvale obydlených
(nezvykle vysoký podíl v oblasti)
Domy jsou většinou v soukromém vlastnictví, jedná se v naprosté většině o rodinné domky,
zbytek jsou bytové domy.
Tab. č. 13: Základní údaje o domovním fondu v obci v roce 2011
Členění
Domy celkem
Trvale obydlené domy celkem
Domy ve vlastnictví soukromých osob
Domy ve vlastnictví obce nebo státu
Bytová družstva
Kombinace vlastníků

857
790
735
15
2
22

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

Domovní fond je dosti starý, z domů v současnosti trvale obydlených byla více než polovina
postavena před rokem 1970. Pětina obydlených domů je starších 100 let.
Graf č. 6: Počet obydlených domů podle doby výstavby
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160

114

100
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Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011
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Obydlených bytů bylo v Libušíně v roce 2011 celkem 981. Naprostá většina je v rodinných
domech.
Tab. č. 14: Obydlené byty podle vlastnictví
Celkem
Ve vlastním domě
Byt v os. vlastnictví
Nájemní byt
Družstevní byt

Celkem
981
725
4
107
14

Rodinné domy
836
713
0
26
0

Bytové domy Ostatní budovy
134
11
10
2
4
0
74
7
14
0

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011

Byty jsou většinou s vyšším počtem místností, dvě třetiny čtyři místnosti nebo větší počet.
Tab. č. 15: Byty podle počtu místností
Celkem
981
15
72
181
276
352

Celkem
1
2
3
4
5 a více

Rodinné domy
836
7
50
135
247
345

Bytové domy Ostatní budovy
134
11
6
2
22
0
41
5
26
3
7
0

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011

Veřejná databáze ČSÚ uvádí také počty dokončených bytů. Nejvíc jich v Libušíně bylo
zkolaudováno v roce 2015.
Tab. č. 16: Počty dokončených bytů v Libušíně v letech 2012 - 2017
Dokončených bytů
7
8
19
26
8
12

Rok
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Zdroj: ČSÚ - https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__532576# (2017)
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6. ÚZEMNÍ PLÁN A ROZVOJ MĚSTA
Územní plán města Libušín byl pořízen podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, a nabyl účinnosti dne 5. 3. 2010 jako opatření
obecné povahy města Libušín č. 1/2010.
Z aktualizace územně analytických podkladů pořízených Magistrátem města Kladno v roce
2012 vyplývají níže uvedené problémy a úkoly k řešení na území města Libušín:
-

Urbanistický problém – 3 brownfieldy

-

Hygienický problém – negativní vliv odtěžené haldy – spraš

-

Přírodní problém – nenavazující ŚES, zastavěné plochy na poddolovaném území,
kolize koridoru NRBK NK54 Pochvalovská stráň a plochy brownfieldu

-

Střet zastavěné plochy v záplavovém území, střet poddolovaného území a kulturní
hodnoty Svatojiřského hradiště, střet zastavěného území a sesuvné plochy

Územní plán vymezil 30 ploch (lokalit) zastavitelného území a 15 ploch přestavby.
V následujících letech byla provedena změna č. 1 územního plánu (schválena 9. 11. 2016) a
Územní studie pro zastavitelné plochy Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6.

Hlavní výkres územního plánu
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Hlavní výkres územního plánu
detail středu města
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7.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

7. 1 Voda
Hlavním tokem a povodím řešeného území je vodoteč Svatojiřský potok, někdy uváděný pod
názvem Knovízský, protékající územím ve směru jihozápad – severovýchod. Pramení v údolí
přírodní rezervace Pašijová draha; na katastrálním území Libušína má, resp. měl dva
levostranné přítoky – jeden, pramenící v severnějším údolí, se připojuje v oblasti
libušínského sportovního areálu, druhý vypouštěl do Svatojiřského potoka důlní vody
z průmyslového areálu v západní části Libušína – po ukončení důlní činnosti se zastavilo
čerpání a voda se přestala vypouštět. V současné době se systém podzemních prostorů
volně zaplavuje s předpokladem vývěru vody v letech 2012–14 v oblasti dolu Vrapice.
Libušín je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu Klíčava a Mělnická Vrutice. Na
řádu (systém KSKM) je umístěna odbočka pro dopravu vody do vodojemu Libušín (2 × 100
m3). Město má vybudovanou kompletní zásobní síť s napojením všech trvalých obyvatel, na
kterou budou postupně napojovány i další rozvojové zastavitelné plochy. Vodovod je v
majetku Středočeských vodáren, a. s., člena skupiny Veolia Voda. Do podzemního
vodojemu v oblasti dolu Schöller (2 × 100 m3) je voda čerpána výtlačným řadem (z r. 1971).
Původní zásobování Libušína pitnou vodou bylo výtlakem ze Svinařova (z r. 1906) do
vodojemu v severní části obce. Toto napojení je stále provozuschopné, není však využívané.

7. 2 Kanalizace
Libušín má vybudovaný systém veřejné kanalizace (částečně nový, částečně využívající
stokovou síť z 60. let). S výjimkou jedné výtlačné větve ve Smečenské ulici jde o gravitační
kanalizaci. K síti budou postupně připojovány jak dosud neodkanalizované části města, tak
nové rozvojové lokality. Sít je napojena do čistírny odpadních vod s kapacitou 2500 EO, jejíž
intenzifikace při nárůstu počtu připojených obyvatel bude nutná. Technologie čistírny
intenzifikaci umožňuje. Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub
nebo jsou zděné. Malá část (5 %) je odváděna pomocí systému příkopu, struh a propustku
do místní vodoteče.
V Libušíně byl aktuálně dobudován systém veřejné kanalizace Ve východní části obce je
vybudována jednotná kanalizační stoková sít, která odvádí splaškové a dešťové vody do
v 90. letech zrekonstruované čistírny odpadních vod. Stoková soustava byla vybudována
z betonových trub DN 300 až 500 v 60. letech minulého století. Tato kanalizace je ve
slušném technickém stavu. Současně s rekonstrukcí ČOV byly v centru obce dostaveny dvě
stoky DN 400 a zdvojena část stávající stoky. Tyto novější části stok jsou ale uloženy ve
velmi malém spádu, takže dochází k zanášení průtočného profilu. Kanalizační sít byla
dobudována novými větvemi – je gravitační, s výjimkou jedné výtlačné větve (čerpací stanice
na křižovatce u hřbitova).
Čistírna odpadních vod se nachází na východní straně obce, má kapacitu 2500 EO, denní
množství odpadních vod je 500 m3 (5,8 l/s), roční množství odpadních vod 182 500 m3,
Qmax = 61,1 m3/hod (16,97 l/s). Při nárůstu počtu obyvatel bude nutné čistírnu
intenzifikovat, což její technologie umožňuje. Další čistírna odpadních vod s kapacitou
80–120 EO se nachází v areálu dolu Schöller. Tuto funkční ČOV je možno v případě potřeby
rozšířit. Na správním území Libušína se nalézá ještě jedna, mechanicko-biologická čistírna
pro 2000 EO – ta však svou polohou znemožňuje využití pro Libušín. Vlastní ji vinařická
věznice. Plán rozvoje vodovodu a kanalizací Středočeského kraje doporučuje s ohledem na
stáří kanalizace a použité trubní materiály započít rekonstrukci s dokončením nejpozději do
roku 2050.
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Důl Schoeller

7. 3 Elektrická energie
Území Libušína obsluhuje vedení vysokého napětí 22 kV. Většina trafostanic je ve správě
Středočeské energetické, a. s. Území obce je vybaveno rozvodem elektrické energie i
středotlakého plynovodu. Obě média budou využita při výstavbě nových lokalit. Přepokládá
se stupen elektrizace B1. Území je obslouženo několika vedeními vysokého napětí 22 kV.
Na ně jsou napojeny transformační stanice. Veřejným osvětlením je zastavené území obce
dostatečně pokryto.

7. 4 Plyn a teplo
Zastavené území Libušína je plně plynofikováno. Středotlaké vedení zemního plynu
v Libušíně se připojuje na plynovod ze severu směrem od Třebichovic. Rozvodem plynu
budou vybavovány i nové zastavitelné plochy.

7. 5 Telekomunikace a radiokomunikace
Přes katastrální území Libušína vedou severojižním směrem dva dálkové kabely – jeden
optický a jeden metalický. Telefonizace obce je zajištěna zařízeními Telefóniky O2. Před
několika lety byla v obci provedena digitalizace telefonního provozu, místní rozvody po obci
jsou kabelizovány. Kabelový televizní rozvod v obci není zaveden. Po zastaveném území
obce je rozveden obecní rozhlas. Pres východní cíp katastrálního území Libušína prochází
podle sdělení Českých radiokomunikací trasa radioreléového paprsku.
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8. DOPRAVA

8. 1 Silniční doprava
Silnice I. A II třídy
Ve správním území obce Libušín nejsou vedeny žádné dálnice, rychlostní komunikace a
silnice první třídy. Napojení na okolní území je přes krajské silnice II. třídy: II/118, II/236,
II/238) ležící mimo katastr města. Dostupnost komunikací vyšší kategorie je poměrně dobrá,
je k dispozici takřka přímé spojení na dvě rychlostní komunikace“ R6 a R7 (cca 5 km). Odtud
je potom zajištěno spojení na veškeré druhy dopravy, např. vzdálenost letiště Ruzyně
vzdušnou čarou je menší než 20 km (přístup po obou rychlostních komunikacích).

Tmavě rudou barvou jsou vyznačeny hranice území Přemyslovských středních Čech
(a tedy na jihu i katastru obce Libušín), světlá čára vymezuje hranice přírodního parku Džbán

Silnice III. třídy
Přes Libušín jsou vedeny pouze silnice III. třídy (III/23634, III/23634a, III/23635 a III/23640).
Při západním okraji prochází silnice III/23631 (spojnice silnic II. třídy). Krajské silnice
procházející městem se scházejí v centrální části města. V okrajích města převládá napojení
okolních objektů z bočních místních komunikací.
Stav silnic procházejících městem, hodnotí územní plán jako silnice s neodpovídající šíří ani
ostatními parametry (výškové a směrové vedení, rozšíření v obloucích, stav krajnic,
odvodnění a dopravní značení). Stavební stav těchto silnic je rovněž špatný. Rovněž křížení
těchto silnic a případně napojení místních komunikací na silniční síť je
v nevyhovujícím stavu a vzhledem k lokálnímu významu silnic také bylo dlouhodobě
neřešeno.
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Místní komunikace
Komunikační sít ve městě je poměrně hustá, ať již přímo napojená na silniční sít nebo
vedená uvnitř obce. Jisté komplikace způsobuje průtok Svatojiřského (Knovízského) potoka,
neboť úpravy na komunikacích a vedení dopravy jsou podmíněny počtem existujících
přemostění, stavem mostních objektu a možností případného zvýšení křížení vodoteče. V
převážné míře jsou komunikace v centrální části obce (a napojené na silniční sít) lemovány
obrubou, místní komunikace v okrajových částech i bez přilehlých chodníků a s krajnicí.
Hromadná doprava
Město je součástí systému Pražské integrované dopravy (ROPID).
Autobusy zajišťují spojení ve všední dny i o víkendech se Slaným, Kladnem, Prahou a
dalšími obcemi v okolí. Intenzita dopravy je přiměřená a do budoucnosti pravděpodobně
těžko udržitelná. Pro obyvatele je zajištěna mimo klasické obslužnosti (školy, zaměstnání,
lékař) i obslužnost pro volnočasové vyžití (kultura, sport, apod.).
Tab. č. 17: Přehled autobusových spojů
Trasa spoje

ČSAD Slaný 220078 Slaný – Smečno – Praha
ČSAD Slaný 220062 Slaný – Smečno - Kladno
ČSAD Slaný 220063 Slaný – Ledce - Kladno
ČSAD Slaný 220065 Slaný – Malíkovice – Kladno
ČSAD Slaný 220066 Kladno – Mšec – Srbec
MHD Kladno: 7 Kladno, Havlíčkovo náměstí - Smečno
MHD Kladno: 17 Kladno, nádraží - Smečno
MHD Kladno: A44 Libušín,důl – Třebichovice - Smečno
MHD Kladno: A45 Kladno - Stochov
Celkem

Počet spojů
v prac.
v ostatní
dny
dny
4
36
14
4
8
5
24
23
8
6
6
3
-

Zdroj: ROPID 2017

Cyklistická a pěší doprava
Pro pěší jsou ve městě vybudovány (místně) chodníky odpovídajících parametrů, souběžné
s místními komunikacemi, event. i samostatné stezky pro pěší. Část chodníků potřebné
parametry nemá a velká většina je i ve špatném technickém stavu.
Přes obec vedou turisticky značené stezky tří barev:
 žlutá z Libušína pres Vinařice k nádraží v Kamenných Žehrovicích,
 modrá z Kladna pres Libušín, Smečno, Mšec a dále na západ
 zelená, která vytváří malý okruh Srby (Turyňský rybník) – Libušín – Kamenné
Žehrovice.
Vcelku atraktivní okolí Kladna s množství lesu je cyklisticky využívané. Cyklistická doprava je
vedena po krajských silnicích, místních komunikacích a částečně i po účelových
komunikacích. Přes administrativní území obce (v jižní lesnaté části) prochází tzv. vnější
cyklistický okruh 0017 města Kladna (měří cca 30 km, někde značen jako 7017). Dostupné
jsou i některé další cyklistické stezky, jako např. naučná cyklotrasa po pravěkých,
středověkých a historických lokalitách, která začíná i končí v Kamenných Žehrovicích a jejíž
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délka je 46 km, dále unhošťský okruh, žilinský okruh, bratronický okruh atp. Z hlediska
výrazného převýšení okolí je možné uvažovat s „masovým“ rozvojem cyklistické dopravy
pouze ve vlastním městě, s cykloturistickými stezkami i po okolí. Vzhledem k intenzitě
cyklistů („normově do 50/hod.“) lze těžko prosazovat výstavbu samostatných cyklistických
stezek.
Parkovací plochy
Samostatná parkoviště, popřípadě ploch využívané k parkování jsou u městského úřadu,
dále u prodejen, u zařízení k výrobě (případně v areálech). Jinak je tolerováno odstavování
vozidel při okrajích komunikací, i když vzhledem k šířím komunikací je to v rozporu s
obecnou úpravou silničního provozu.

8. 2 Železniční doprava
Libušínem neprochází železniční trať, nejbližší železniční zastávky se nachází v Kamenných
Žehrovicích (na trati 020), Kladno Ostrovec a Kladno město (trať 093) vzdálené cca 5 km.

8. 3 Ostatní doprava
Nejbližší mezinárodní letiště je v Praze – Ruzyni. Toto letiště je vzdálené cca 20 km od obce.
Nejkratší cesta na letiště vede po silnici R7, nejrychleji lze se na letiště dostat po R6. Ve
Slaném se nachází sportovní letiště se statusem pro provoz malých letadel.
Obcí neprotéká žádný vodní tok využitelný pro vodní dopravu.

Zvonice u kostela sv. Jiří
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9. VYBAVENOST A SLUŽBY
V obci se nachází pouze základní občanská vybavenost. Obyvatelé za další nabídkou služeb
dojíždějí převážně Kladna, které s Libušínem sousedí nebo do Slaného.
Tab. č. 18: Technická a občanská vybavenost obce
výskyt
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano (2)
ano

Vybavenost:
Pošta
Veřejný vodovod
Kanalizace s napojením na ČOV
Plynofikace obce
Skládka komunálního odpadu
Sběrný dvůr (u MÚ)
Hřbitov
Kontejnery na separovaný odpad
Zdroj: ČSÚ, 2011

Další občanská vybavenost v Libušíně
V budově obecního úřadu sídlí poštovní úřad, sloužící jako pošta i pro Třebichovice a
Svinařov, které vlastní poštovní úřad nemají. V Domě pro seniory sídlí knihovna a
provozovna kadeřnictví.
V obci se v samém centru nachází prodejna Jednoty Kladno (COOP) se sortimentem
základních potravin a smíšeného zboží. Další smíšená prodejna je v ul. Přemyslova a
Františka Brzáka. Obchodní sít dále doplňuje množství specializovaných prodejen:
železářství, cukrárna, lékárna, smíšené zboží, kinotéka spojená s květinářstvím.
Nevyužitý zůstává potenciál Lidového domu a Veselého dvora, které disponují velkými sály,
kde by se daly pořádat kulturní a společenské akce.

9. 1 Školství
V Libušíně se nachází mateřská a základní škola.
V mateřské škole Libušín Na kopečku je po rozšíření kapacita 100 míst, kapacita je plně
využita. V MŠ pracuje 16 zaměstnanců, školka má vlastní kuchyň.
Základní škola Libušín, v Komenského ulici č. 237 je devítiletá, učí se tu cca 130 žáků.
Spádově z okolí do této školy jezdí okolo 15 dětí, pracuje zde okolo 15–18 učitelů a dalších
zaměstnanců. Na obědy děti docházejí do Domu pro seniory. Škola je vybavena dvěma plně
vybavenými počítačovými učebnami, víceúčelovým sportovním hřištěm v areálu školy,
keramickou dílnou s pecí. Ve škole funguje ranní i odpolední družina a žákovská knihovna s
doplňkovou literaturou.
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Nově upravená zahrada u mateřské školy

Dětské hřiště (podpořeno z programu LEADER) 2007-2013, rekonstruováno v roce 2017
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Dětské hřiště (podpořeno z programu LEADER) 2007-2013, rekonstruováno v roce 2017

9. 2 Lékařská péče a sociální péče
V obci má sídlo stálá lékařská i lékárenská služba (1 praktický, 1 dětský lékař a 1 zubař),
dále ve městě působí společnost Sluníčko (pedikúra, kosmetika, masáže).. Za veškerou
další lékařskou specializací se jezdí do Kladna, případně do Prahy. V Kladně je také nejbližší
nemocnice. Soukromá lékárna s provozem v pracovních dnech je v centru Libušína.
V centru obce sídlí Dům pro seniory, s nabídkou roznášky hotových jídel.

9. 3 Sport a kultura
Sportovní zařízení
V Libušíně jsou činné oddíly fotbalu, hokejbalu a házené. Fotbalový oddíl byl založen v roce
1912. V sezóně 2016/17 zaznamenali hráči prvního i druhého týmu úspěch – postup o třídu
výš. První tým hraje po mnoha letech tedy 1.A třídu.
Oddíl SK Baník Libušín provozuje na své náklady stadion Oddíl hokejbalu Černá hvězda
Libušín byl založen v r. 1992. Hokejbalové hřiště je využíváno jak pro družstva kladenské
ligy, které zde pravidelně hrají mistrovská utkání, tak pro trénink místního oddílu. Oddíl
házené Sokol Libušín byl založen v r. 1926 a v roce 2001 obnovil svoji činnost.
Dobrou tělocvičnou disponuje základní škola, lze ji možné využívat i v mimoškolní době.
Tab. č. 19: Přehled sportovních a rekreačních zařízení v Libušíně
Typ zařízení
Fotbalový stadion
Tělocvična
Hokejbalové hřiště
Dětské hřiště
Workoutové hřiště

počet
1
1
1
1
1
Zdroj: ČSÚ a MÚ
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SK Baník Libušín (v červených dresech) v. Sokol Hrdlív

Libušín pro rekreaci velmi využívaným územím zásluhou rozsáhlých zahrádkářských kolonií.
Je zde cca 300 zahrádek se zahrádkářskými domky, které slouží především obyvatelům
Kladna i Prahy. Dalším zařízením využívaným pro turistické a rekreační aktivity je Turistická
základna Střediska volného casu, vzdělávání a služeb Labyrint Kladno. Nabízí 25 lůžek v
budově (celoročně) a 40 lůžek v chatkách (sezónně).

Workoutové hřiště, otevřené v roce 2016
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Kulturní zařízení
V Libušíně funguje veřejná knihovna s výpůjční dobou dvakrát do týdne, která sídlí v Domě
pro seniory.

Libušínská zahradní slavnost 2011

V majetku obce je Lidový dům, dříve památkově chráněný objekt restaurace se
společenským sálem s kapacitou cca 400 míst. S výjimkou restaurace se vzhledem
k technickému stavu nevyužívá. V současnosti nefunkční je Veselý dvůr, kde také bývala
hospoda i se sálem v patře (dnes užíváno jako sklady).
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Libušínská farnost (vikariát Kladno, arcibiskupství Pražské) spravuje dva kostely v obci.
V centru obce se nachází kostel sv. Prokopa, který je ve vlastnictví města. Druhý, kostel sv.
Jiří, je ve vlastnictví církve.
Libušín má vlastní hřbitov, v současnosti má cca 1 200 hrobových míst a dostatečnou
rezervu. Obec kromě velkého hřbitova spravuje i malý hřbitůvek (cca 90 náhrobků) v areálu
kostela sv. Jiří. Smuteční ceremoniály se obvykle konají v obřadní síni v Kladně.

Pouť v Lubušíně
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10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Město má zpracovaný Územní systém ekologické stability. Územím prochází v jeho západní
části osa nadregionálního biokoridoru K54 spojujícího nadregionální biocentra Pochvalovská
stráň a Karlštejn-Koda. Celá západní polovina území Libušína se tak nachází v ochranné
zóně tohoto biokoridoru. Dále se zde nachází regionální biocentrum 1675, které zahrnuje
přírodní rezervaci Pašijová draha, a územím ještě po jižní straně prochází regionální
biokoridor 1133, který spojuje biocentra Pašijová dráha a Vinařická hora.
V nedávné době byla ve městě ukončena těžba černého uhlí a postupně jsou rekultivovány
území těžbou dotčené. Na území Libušína v současné době již neprobíhá žádná těžba. Jsou
zde však vymezena chráněná ložisková území a výhradní ložiska nerostných surovin a dále
území nepříznivých inženýrsko-geologických poměrů.

10. 1 Odpad
Systém sběru, třídění a zneškodňování komunálního a stavebního odpadu i nebezpečných
složek odpadu je upraven Obecně závaznou vyhláškou města Libušína (1/2015).
Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům k dispozici sběrné nádoby
(popelnice) sloužící k ukládání zbytkového odpadu z domácnosti po vytřídění (např. smetky,
popel, saze, nevratné obaly), kontejnery na tříděný odpad – papír, sklo, PET lahve),
Stanoviště jsou na náměstí, sídliště Korej u prodejny, umístěné jsou také na křižovatce ul.
Palackého a Husova, u základní školy, v ulici Wolkerova, v ulici Krátká, v parku na Dole Jan,
v ul. Na vyhlídce, Důl Libušín, Důl Max a v ul. 28. října. Frekvence svozu probíhá dle
harmonogramu.
Dále lze použít kontejner na velkoobjemový odpad sloužící k ukládání rostlinného odpadu
(větve, tráva) a objemného odpadu z domácností (matrace, starý nábytek apod.).
Sběr nebezpečných složek odpadu je zajišťován smluvně svozovou společností dle
zveřejňovaného harmonogramu.
Mobilní sběr nebezpečných odpadů bývá vyhlášen obcí 14 dní před realizací s upřesněním
stanoviště, termínu a jednotlivých složek nebezpečného odpadu, které lze odložit.
Sběr vyřazených léků provádí lékárna v Libušíně.
Použité monočlánky je možné odevzdávat do krabic na městském úřadě nebo ve sběrném
dvoře. Železný šrot je možné odložit ve sběrném dvoře MÚ.
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 města Libušín
provozovány žádné velké zdroje znečišťování ovzduší.
Kvalitou ovzduší v Libušíně se mimo jiné zabýval ‘Místní integrovaný program ke zlepšení
kvality ovzduší a snižování emisí pro statutární město Kladno a obce Vinařice, Třebichovice
a Libušín, kde se konstatovalo, že v obci Libušín byl velkým zdroje znečišťování ovzduší
ČMD a.s. – Důl Schoeller Libušín. Tento důl byl v červnu roku 2002 uzavřen, v současné
době je plánována a postupně prováděna rekultivace a zahlazování stop po těžbě. V obci
Libušín byly v době měření zdrojem emisí především malé stacionární zdroje.
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10. 3 Vyváženost územních podmínek
Podle územně analytických podkladů ORP Kladno z roku 2016 patří Libušín k obcím s velmi
dobrým celkovým hodnocením „vyváženosti územních podmínek“. Vyhovující jsou „územní
podmínky pro příznivé životní prostředí“ i „pro hospodářský rozvoj“, slabší je jen v „pilíři
společenské soudržnosti“.

Zdroj: ÚAP Kladno 2016
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11. MÍSTNÍ SPRÁVA
Základní legislativní normou, kterou se ve své činnosti řídí město, je zákon č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve zněních pozdějších předpisů. Město Libušín spravuje své záležitosti samostatně
a zároveň vykonává státní správu v rozsahu tzv. přenesené působnosti.
Nejvyšším a zároveň výkonným orgánem samosprávy je zastupitelstvo města. V současném
volebním období má patnáct členů, kteří byli zvoleni v komunálních volbách konaných na
podzim 2018. Zastupitelstvo pracuje v čele se starostou a místostarostkou. Funkční období
je čtyřleté.
V současné době jsou v zastupitelstvu zastoupeny tyto volební strany:



Libušín – sdružení nezávislých – 13 členů
KSČM – 2 členové

Starostou města je Ing. Vladimír Eichler, místostarostkou Jindra Šmolíková.
Městský úřad Libušín
Adresa:
Tel.:
E-mail:
Internetová adresa stránek městyse:
Datová schránka
Úřední hodiny

Hálkova 140, 273 06 Libušín
312 672 201
starosta@mestolibusin.cz, podatelna@mestolibusin.cz

www.mestolibusin.cz
mnebsdb
pondělí a středa 7.00-12.00 a 12.30-17.00

Informace o činnosti obecní správy jsou přístupné na internetu, na úřední vývěsce obce
nebo v Libušínském reportu, který vychází čtvrtletně a je k dispozici také na průběžně
aktualizovaných internetových stránkách města.

Radnice města Libušín
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Územní plán Libušína byl schválen v roce 2010. Cílem územního plánu je stanovit podmínky
pro účelné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území. Územním
plánem jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj bydlení, pro rozvoj občanské a technické
vybavenosti včetně alternativních energetických zdrojů a pro rozvoj forem výroby. Územním
plánem jsou vytvořeny podmínky pro transformaci funkcí opuštěných či nevyužívaných
objektů, pro preventivní ochranu širšího území před záplavami, podmínky pro zvýšení
ekologické stability a retence vody v krajině včetně protierozních opatření. Územní plán
obsahuje dvacet osm lokalit zastavitelných ploch. Město Libušín nevlastní žádné brownfieldy.
Město Libušín podpisem starosty deklaroval v roce 2007 souhlas s naplňováním
Strategického plánu LEADER, na jehož základě Přemyslovské střední Čechy jsou
příjemcem podpory z evropského dotačního programu PRV / LEADER a všechny obce,
neziskové organizace a podnikatelé z území, které toto sdružení spravuje, mohou být
žadateli o podporu z tohoto programu.
Znovu byla tato deklarace potvrzena v roce 2014 pro období 2014-2020.
Město může žádat o podporu z výzev administrovaných o.p.s. Přemyslovské střední Čechy i
v letech 2014-2020, a to z Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního
operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost.

Území působnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s. podle obcí s rozšířenou působností
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Přehled akcí realizovaných v letech 2007 až 2010 z rozpočtu města Libušín

















Bytový fond města: výměna oken – 5 nemovitostí, plynofikace – 3 objekty, rekonstrukce
střechy na 1 objektu
Výstavba splaškové kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod
Dostavba splaškové kanalizace v ul. Prokopská a Nepřímská II
Kanalizační přípojky k nemovitostem v majetku města
Komunikace: povrch silnic z asfaltového recyklátu v délce 2,6 km, rekonstrukce povrchu
komunikace k lokalitě Důl Max, rekonstrukce ul. Dr. Tyrše, rekonstrukce ul. Libušina,
rekonstrukce ul. Komenského, rekonstrukce ul. Sokola Tůmy (září – listopad 2010), rekonstrukce chodníku v ul. 5. května, výstavba chodníku v lokalitě Důl Libušín (září 2010),
panelové komunikace v ul. V Záhoří, Lesní a Šilhavého
Mateřská škola: oprava střechy přístavby, vybudování nové třídy
Základní škola: oprava stěny ve vnitřním traktu budovy, rekonstrukce oplocení školního
hřiště, vybudování nového přístupu ke školní tělocvičně
Dům s pečovatelskou službou: výměna oken a dveří, vybudování anténního rozvodu,
oprava střechy (srpen – září 2010)
Budova MÚ: vybudování dvora včetně částečného zastřešení
Vyčištění koryta Svatojiřského potoka – 2x
Obnova dětského hřiště a jeho rozšíření
Obnova městského parku
Veřejné osvětlení a rozhlas: rekonstrukce v ul. Fr. Brzáka a okolí, výstavba mezi MŠ a Důl
Jan
Rekonstrukce a obnova městského mobiliáře
Nákup techniky pro údržbu komunikací a zeleně (letní i zimní údržba)

Přehled akcí realizovaných v letech 2010 až 2018 z rozpočtu města Libušín


















Bytový fond města: rekonstrukce obytného domu na hřbitově a domů č.p. 124, č.p. 213,
Výstavba splaškové kanalizace Janovka,
Komunikace: rekonstrukce povrchu komunikace ul. Sv. Čecha, rekonstrukce ul. 28.října,
rekonstrukce části ul. Zd. Nejedlého, rekonstrukce části ul Lesní, rekonstrukce ul. V
Zahrádkách, rekonstrukce ul. Sokola Tůmy, rekonstrukce ul. Ant. Pinty, rekonstrukce ul. Frant.
Vilta, rekonstrukce ul. Jaroslava Vintra, rekonstrukce ul. Josefa Jeníčka, rekonstrukce ul.
Krátká, rekonstrukce ul. Hálkova, rekonstrukce ul. Uhelná, rekonstrukce ul. Kollárova,
rekonstrukce ul. Máchova, rekonstrukce ul. Havířská, rekonstrukce ul. Prokopská,
rekonstrukce chodníku v ul. Smečenská, výstavba chodníku v ul.Kladenská a ul. Smečenská,
Mateřská škola: vybudování přírodní zahrady, vybudování nové třídy,
Základní škola: zateplení budovy, rekonstrukce tělocvičny, rekonstrukce střechy,
Dům pro seniory: rekonstrukce rozvodů elektrické energie, modernizace kuchyně, úprava
prostor před DPS,
Zdravotní středisko: rekonstrukce rozvodů elektrické energie,
Vyčištění koryta Svatojiřského potoka – 2x,
Obnova dětského hřiště a jeho rozšíření,
Vybudování nového workoutového hřiště,
Obnova městského parku,
Kostel sv Prokopa : oprava a rekonstrukce střešních trámů, instalace elektronických hodin,
Veřejné osvětlení: rekonstrukce lokatit Janovka, Na Vyhlídce, Sídliště a ul. 28.
října,ul. Smetanova, ul. Nepřímská, ul. Sv. Čecha, ul. Marxova, ul. Čadova,
ul. Nábřeží, ul. Dr. Tyrše, ul. Zd. Nejedlého, ul. Komenského, ul. Libušina,
Rozhlas: vybudování veřejného rozhlasu,
Rekonstrukce a obnova městského mobiliáře,
Nákup techniky pro údržbu komunikací a zeleně (letní i zimní údržba).
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12. SHRNUTÍ
12.1 Analytická východiska pro SWOT analýzu
Hlavní charakteristiky obce


Libušín leží cca pět kilometrů severozápadně od Kladna. Celková katastrální výměra
je 948 ha. Libušín spadá do působnosti obce s rozšířenou pravomocí (ORP) Kladno.



Libušín je město s tradicí těžby černého uhlí, s restrukturalizovanou výrobní sférou,
s víceméně příznivou věkovou strukturou. Libušín se v současnosti stal příměstskou
obcí Kladna s rodinnými domky se zahrádkami. V posledních 20 letech dochází k
mírnému nárůstu obyvatelstva, který je daný především migrací.



Libušín má od roku 2010 schválený územní plán, proběhla jedna změna (2016) a
byla zpracována územní studie na soubor lokalit k zastavění.

Ekonomický profil


Místní ekonomika je charakterizována bohatou historií průmyslové těžební oblasti na
Kladensku. Po rozpadu velkých dolů, v obci působí většinou malé firmy a živnostníci.



Pro Libušín je charakteristická průměrná ekonomická aktivita obyvatel ve srovnání
s Kladenskem. Město má značný podíl zaměstnaných v průmyslu. Většina
ekonomicky aktivních vyjíždí za prací mimo obec.

Lidský potenciál a trh práce


Celkový přírůstek obyvatelstva v posledních deseti letech naznačuje mírný nárůst
obyvatel, zejména migrací.



V produktivním věku jsou v Libušíně cca dvě třetiny obyvatel. Město patří v okrese
Kladno, kde je index stáří obecně vysoký, mezi „mladší“ obce (index stáří 80).



Struktura obyvatelstva Libušína se podle vzdělání mírně liší od okresního i krajského
průměru vyšším podílem obyvatel se základním vzděláním a menším podílem
vysokoškolsky vzdělaných.



Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva je nižší než v okrese Kladno ale vyšší než
činí krajský a republikový průměr. Struktura zaměstnanosti podle odvětví v Libušíně
vykazuje vyšší podíl v průmyslu. Část pracovní síly našla uplatnění dojížďkou
zejména v rámci kladenského okresu.



Míra nezaměstnanosti byla v Libušíně ve srovnání s okresním průměrem vyšší.
Klesala pomaleji v rozporu s celorepublikovým trendem ani během let 2016-2018.

Školství


V Libušíně fungují mateřská škola, základní škola, optimální kapacita zařízení je
naplněna. Vyšší stupeň vzdělání poskytují školy v okolí, zejména v Kladně, Slaném a
v Praze.

Sociální a zdravotní péče


Ve městě se nachází lékařské ordinace, lékárna a rovněž Dům pro seniory Ostatní
zdravotní a sociální zařízení jsou pro obyvatele k dispozici v Kladně.
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Kultura a sport


Z hlediska zastoupení kulturních i sportovních zařízení v Libušíně je v obci základní
vybavení. Obec navazuje na kulturní tradice, konají se zde pravidelné kulturní a
sportovní akce.

Technická vybavenost území a doprava


Kapacita technické infrastruktury v Libušíně se postupně rozšiřuje. Město má
vybudovaný vodovod, kanalizaci i plynofikaci.



Libušínem prochází místní komunikace a silnice III. třídy. Město má dobrou dopravní
dostupnost vzhledem k napojení své silniční sítě na silnice II. třídy a silnice R/7 a R/6.



Město je začleněno do systému Pražské integrované dopravy. Dostupnost území
prostředky hromadné dopravy zajišťují linky pravidelné veřejné regionální autobusové
dopravy, pozice autobusových zastávek je možno považovat za stabilizované.
Nejbližší připojení k železniční dopravě je v železniční stanici Kamenné Žehrovice,
Kladno Ostrovec nebo Kladno město.



Postupně se zlepšuje stav místních komunikací v obci.

Životní prostředí


Celkovou kvalitu životního prostředí lze hodnotit jako vyhovující, Libušín leží
v zalesněné kladenské oblasti, výrobní technologie v obci výrazněji nezatěžují životní
prostředí. Největšími znečišťovateli ovzduší jsou místní zdroje vytápění v obci.



Libušín má zajištěný svoz komunálního i nebezpečného odpadu. Město zajistilo
kontejnery na tříděný odpad.

Bitva (2007)
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12.2 SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky
 Bezpečnost vzhledem ke složení
obyvatelstva (sociálně slabí a jejich příliv
z Kladna)
 Zázemí pro kulturu a volný čas
 Stav místních komunikací a chodníků
 Pasivita občanů
 Geografická poloha města v hlubokém údolí
(komplikuje výstavbu v obci i technickou
infrastrukturu, časté inverze vzhledem
k lokálnímu vytápění zhoršují ovzduší)
 Stáří vodovodů
 Vedení elektrického napětí po povrchu
 Okrajové části obce jsou izolované od
centra (špatná dopravní obslužnost a není
zde technická infrastruktura)
 Rekreační objekty (problémy při výběru
daní, odpadové hospodářství kanalizace)
 Možnosti parkování v obci (parkovaní
omezuje průjezdnost), nejsou plochy
centrálního parkování
 Omezené finanční možnosti obce

 Dobudovaná vodohospodářská soustava
v obci
 Mírný růst počtu obyvatel v Libušíně
v posledních letech
 Příznivá věková struktura obyvatel
 Nová výstavba ve městě
 Fungování MŠ a ZŠ v obci
 Blízkost a dostupnost Kladna a Prahy
 Fungující zdravotnické ordinace v Libušíně
 Fungující sociální služby (Dům pro seniory)
 Zachovalá krajina, okolí Libušína (lesy,
příroda)
 Schválený územní plán
 Vůle vedení města k rozvoji Libušína

Příležitosti

Rizika/hrozby
 Vývoj sociální politiky státu (nárůst sociálně
slabých skupin, bydlení)
 Finanční (daňová) politika státu
 Zrušení či omezení dotační politiky
 Živelní pohromy (poddolování, povodně)
 Neudržování silnic III. třídy
 Nevyužití areálu koupaliště
 Špatné využití ploch bývalé skládky odpadu
v blízkosti Střelnice
 Odliv obyvatel
 Odliv žáků základní školy

 Záměr vedení obce realizovat strategický
plán obce
 Využití areálu bývalého koupaliště
 Využití historie hornictví
 Propojení cyklistických tras
 Využití rozvojových ploch města
 Veřejné osvětlení – bezpečnost obce
 Rekonstrukce Lidového domu – kultura,
společenský život
 Blízkost a dostupnost Kladna (zaměstnání,
kultura, sport, volný čas, školství)
 Využití dotací z evropských i státních
dotačních titulů
 Realizace územního plánu
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13. STRATEGICKÁ ČÁST
13.1 Strategická vize
Libušín bude za deset let městem vlídným ke svým občanům, s kvalitní dopravní a
technickou infrastrukturou, dobrou dostupností, s upraveným centrem, domy a
veřejnými prostranstvími a fungujícím občanským vybavením pro kulturu, sport, volný
čas a společenský život.

13.2 Prioritní problémové okruhy
cíle, ze kterých byly stanoveny prioritní problémové okruhy
C1 - dobudování TI a dopravy
C2 - rozvoj kultury, sportu, volnočasových aktivit, vzdělávání a služeb
C3 - rozšířit a udržovat v obci zeleň a zkvalitnit životní prostředí,
C4 - zajistit v Libušíně bezpečnost, rozvíjet spolupráci s občany, posílit aktivitu občanů
1. Technická infrastruktura a doprava
2. Občanská vybavenost (kultura, sport, volný čas, vzdělávání a služby)
3. Životní prostředí, zeleň
4. Občanská společnost (bezpečnost, spolupráce s občany, aktivita občanů)

Kladenská ulice po rekonstrukci
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13.3 Databáze projektů
Projektová karta č. 1
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Vybudování parkovacího prostoru před bývalou lékárnou
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Vybudování parkovacího prostoru před bývalou lékárnou

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

Celkové náklady

1 200 000 Kč

Realizace

2020

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
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Projektová karta č. 2
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Důl Max - úprava komunikace na pozemku 2446/3
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

500 000 Kč

Realizace

2020-2021

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
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Projektová karta č. 3
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v ul. Na Vyhlídce
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Investiční záměr:
Projektová dokumentace:

Příprava dokumentace

Doklady dle stavebního
zákona:
Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Celkové náklady

5.500 000,- Kč

Realizace

2022 - 2023

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
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Projektová karta č. 4
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v ul. J. Hory
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

7 000 000 Kč

Realizace

2019

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
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Projektová karta č. 5
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v ul. Smetanova
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Investiční záměr:
Projektová dokumentace:

Příprava projektu

Doklady dle stavebního
zákona:
Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Celkové náklady

7 000 000 Kč

Realizace

2019

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
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Projektová karta č. 6
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v ul. Nepřímská I.
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

5 000 000 Kč

Realizace

2020

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
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Projektová karta č. 7
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v ul. Marxova
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

1 900 000 Kč

Realizace

2023

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
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Projektová karta č. 8
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v ulici Čadova
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

1 300 000 Kč

Realizace

2021

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
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Projektová karta č. 9
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v ul. Havlíčkova
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

3 200 000 Kč

Realizace

2023

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
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Projektová karta č. 10
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v ul. Kladenská - část
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

4 300 000 Kč

Realizace

2021

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova
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Projektová karta č. 11
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v ul. Svatojiřská
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

2 900 000 Kč

Realizace

2022

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

54

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 12
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v ul. J. Šilhavého
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

1 800 000 Kč

Realizace

2020

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

55

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 13
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v ul. Lesní - část
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

2 100 000 Kč

Realizace

2021

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

56

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 14
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v ul. Pod Špičkou
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

6 200 000 Kč

Realizace

2023

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

57

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 15
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v ul. Husova - část
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

1 900 000 Kč

Realizace

2019

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

58

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 16
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v ul. Palackého – část nad kostelem
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Investiční záměr:
Projektová dokumentace:

Příprava projektu

Doklady dle stavebního
zákona:
Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Celkové náklady

2 700 000 Kč

Realizace

2019

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

59

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 17
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v ul. M. Pávla
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Majetek města

Celkové náklady

11 000 000 Kč

Realizace

po 2022, po dokončení sportovního areálu bývalé koupaliště

Možnost získat
podporu
z dotací



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

60

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 18
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v ul. Wolkerova
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

4 200 000 Kč

Realizace

2024

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

61

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 19
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v ul. Důl Max - celá
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

7 000 000 Kč

Realizace

2025

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

62

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 20
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekonstrukce místní komunikace v ul. V Záhoří - celá
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Majetek města

Celkové náklady

4 000 000 Kč (jen část v majetku města)

Realizace

2022

Možnost získat
podporu
z dotací



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

63

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 21
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Veřejné osvětlení
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Vybudování moderního veřejného osvětlení. V současnosti dochází k likvidaci
vedení NN společností ČEZ Distribuce, a.s. a tím k odstraňování sloupů
s umístěným veřejným osvětlením.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:

Ano

Projektová dokumentace:

Ano

Doklady dle stavebního
zákona:
Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Celkové náklady

Cca 4 000 000 Kč

Realizace

2018 - 2025

Možnost získat
podporu
z dotací



Majetek města, soukromé pozemky

Po etapách ve spolupráci s ČEZ

64

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 22
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Vybudování sportovního areálu v místě bývalého koupaliště
Město Libušín
starosta
2. Občanská vybavenost (kultura, sport, volný čas, vzdělávání a služby)

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Vybudování sportovního areálu včetně zázemí pro návštěvníky (občerstvení,
šatny).

Připravenost
projektu

Investiční záměr:
Projektová dokumentace:

Příprava projektu

Doklady dle stavebního
zákona:

Stavební povolení

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Majetek města

Celkové náklady

Cca 30 mil. Kč

Realizace

V etapách 2019-2022

Možnost získat
podporu
z dotací



MŠMT



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

65

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 23
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Výstavbu domů na náměstí včetně dopravní infrastruktury
Město Libušín
starosta
2. Občanská vybavenost (kultura, sport, volný čas, vzdělávání a služby)

Partneři projektu

Společnost DISTAV CZ stavební, s.r.o., Libušín

Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Vybudování polyfunkčních domů na náměstí včetně dopravní infrastruktury
v návaznosti na nově vybudovaný polyfunkční dům. Dokončení středu města.

Připravenost
projektu

Investiční záměr:
Projektová dokumentace:
Doklady dle stavebního
zákona:

Územní rozhodnutí

Majetkoprávní vztahy
k nemovitostem a pozemkům
týkajících se projektu

Majetek města

Celkové náklady

30 mil. Kč

Realizace

2021-2023

Možnost získat
podporu
z dotací



Zdroje města

66

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 24
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Hřiště pro „náctileté“
Město Libušín
starosta
2. Občanská vybavenost (kultura, sport, volný čas, vzdělávání a služby)

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Vybudování bezúdržbové sportovní plochy pro „náctileté“.

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

Celkové náklady

Cca 2 000 000 Kč

Realizace

2020

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



MŠMT



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

67

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 25
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Víceúčelové kulturní zařízení – Lidový dům
Město Libušín
starosta
2. Občanská vybavenost (kultura, sport, volný čas, vzdělávání a služby)

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Vybudování víceúčelového kulturního zařízení – stánek pro společenské setkání

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

Celkové náklady

Cca 40 mil. Kč

Realizace

2025

Možnost získat
podporu
z dotací



Zdroje města

68

Majetek města

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 26
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Úprava prostoru nad úřadem
Město Libušín
starosta
2. Občanská vybavenost (kultura, sport, volný čas, vzdělávání a služby)

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

1 000 000 Kč

Realizace

2018-2019

Možnost získat
podporu
z dotací



Zdroje města

69

Majetek města

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 27
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Modernizace zázemí bývalé hasičské zbrojnice
Město Libušín
starosta
2. Občanská vybavenost (kultura, sport, volný čas, vzdělávání a služby)

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

100 000 Kč

Realizace

2019-2021

Možnost získat
podporu
z dotací



Zdroje města

70

Majetek města

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 28
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Herní prvky parku Janovka
Město Libušín
starosta
2. Občanská vybavenost (kultura, sport, volný čas, vzdělávání a služby)

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

200 000 Kč

Realizace

2019-2020

Možnost získat
podporu
z dotací



Zdroje města

71

Majetek města

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 29
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Vybudování parkovacího místa v sídlišti na pozemku parc. č. 699
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

500 000 Kč

Realizace

2020

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

72

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 30
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Naučná stezka v okolí města Libušín
Město Libušín
Místostarosta
4. Občanská společnost (bezpečnost, spolupráce s občany, aktivita občanů)

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Vybudování naučné stezky s informacemi o historii města

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

Celkové náklady

150 000 Kč

Realizace

2020-2025

Možnost získat
podporu
z dotací



Majetek města

Středočeský fond cestovního ruchu a podpory podnikání

73

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 31
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Úprava svahu od malého parku ke školce
Město Libušín
Místostarosta
4. Občanská společnost (bezpečnost, spolupráce s občany, aktivita občanů)

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

Úprava prostoru

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

Celkové náklady

300 000 Kč

Realizace

2019-2020

Možnost získat
podporu
z dotací



Majetek města

Středočeský fond cestovního ruchu a podpory podnikání

74

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 32
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Bezpečnostní kamerový systém
Město Libušín
starosta
4. Občanská společnost (bezpečnost, spolupráce s občany, aktivita občanů)

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Vybudování bezpečnostního kamerového systému ve městě na rizikových
místech. Prevence boje proti kriminalitě a vandalství.

Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

Cca 1 000 000 Kč

Realizace

2020 a dále průběžně podle potřeby

Možnost získat
podporu
z dotací



Program prevence kriminality MV ČR

75

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 33
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Propagační materiály o městě
Město Libušín
místostarosta
4. Občanská společnost (bezpečnost, spolupráce s občany, aktivita občanů)

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)

Tisk a prezentace propagačních materiálů+ reklamní předměty o městě a
blízkém okolí

Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

50 000 Kč

Realizace

2019 - 2023

Možnost získat
podporu
z dotací



Středočeský fond cestovního ruchu a podpory podnikání

76

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 34
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Vybudování místní komunikace v lokalitě u hřiště
Město Libušín
starosta
1. Technická infrastruktura a doprava

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

4 000 000 Kč

Realizace

2019 -2020

Možnost získat
podporu
z dotací

Majetek města



Zdroje města



Národní dotace MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova

77

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 35
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekuperace Základní školy Libušín
Město Libušín
starosta
2. Občanská vybavenost (kultura, sport, volný čas, vzdělávání a služby)

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

4 200 000 Kč

Realizace

2019-2021

Možnost získat
podporu
z dotací



Dotace SFŽP

78

Majetek města

Strategický plán města Libušín

Projektová karta č. 36
Název projektu:
Žadatel/nositel
projektu
Odpovědná
osoba
Zařazení
projektu do SP

Rekuperace Mateřské školy Libušín
Město Libušín
starosta
2. Občanská vybavenost (kultura, sport, volný čas, vzdělávání a služby)

Partneři projektu
Popis projektu
(cíle, aktivity a
výstupy
projektu)
Připravenost
projektu

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

Celkové náklady

3 000 000 Kč

Realizace

2019-2021

Možnost získat
podporu
z dotací



Dotace SFŽP

79

Majetek města

