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Tento dokument navazuje na činnost mikroregionu v letech 2015 – 2018, která je 

uvedena na webových stránkách mikroregionu. Nejde ani v tomto případě o podrobný 

popis realizovaných projektů nebo akcí v uvedeném časovém rozmezí. Jeho smyslem 

je, jak bylo již řečeno,  navázat na předchozí dokument a připomenout jen některé 

hlavní události, kterými se mikroregion zabýval. V uvedeném časovém rozmezí 

uskutečnil mikroregion celkem 28 valných hromad. Není pochopitelně důležitý jejich 

počet, ale obsah. Všechny zápisy z uvedených valných hromad jsou na webových 

stránkách mikroregionu a dávají podrobný přehled o činnosti mikroregionu 

v uvedených létech. Takže tento dokument si ani nevytýčil cíl, popsat všechny 

aktivity, které se v uvedeném období udály.  

Není také bez zajímavosti si připomenout,  že rokem 2021 vstoupil mikroregion do 

své, téměř neuvěřitelné, 20leté historie. Toto výročí je výsledkem přístupu 

představitelů členských obcí mikroregionu, tedy paní starostek a pánů starostů 

k mikroregionu a jeho činnosti. Ale je zároveň i potvrzením, že členské obce 

mikroregionu  a jejich  představitelé  cítí určitou sounáležitost k celému regionu, což je 

zdánlivě nenápadný, ale ve svém důsledku důležitý fakt. Mikroregion totiž i v rámci 

výše uvedeném časovém rozmezí znovu potvrdil, že kromě, jak bude dále uvedeno, 

výčtu nedůležitějších událostí, je platformou pro možnost výměny zkušeností 

z komunální práce. Týká se to řešení některých problémů v členských obcích, ale co je 

zejména v současné době zcela prioritní, i těch, které překračují možnosti obcí. 

Na podporu tohoto konstatování je dobré si některé aktivity uplynulého období, které 

považuje mikroregion za zásadní, připomenout. Patří sem na příklad projekt „Ochrany 

osobních údajů, podle EU GDPR. Mikroregion na základě výběrového řízení přizval 

ke spolupráci společnost Keystone company, a.s., která pro jednotlivé obce 

mikroregionu, ale i pro mikroregion jako celek, úspěšně zpracovala a zajistila, tento 

svým způsobem velmi náročný projekt, který byl v dané době pro všechny subjekty, 

tedy i pro členské obce mikroregionu,  novým  fenoménem.  

Mikroregion se rovněž vrátil k  projektu  Generel cyklostezek na území mikroregionu, 

který je v rámci celého Středočeského kraje, ale i jeho mikroregionů zcela ojedinělý. 

Mikroregion si uvědomuje, že není možné uvedený projekt dále nekonkretizovat. 

Pokrývá celé území mikroregionu, včetně geneze, ale i sukcese postupu budování 

cyklostezek na jeho území. Včetně již vytýčených priorit, mezi něž nesporně patří 

spojení s Letištěm Praha, a.s., ale také projektově dokončená cyklostezka mezi obcemi 

Lidice a Hřebeč, na které se výrazně podílelo právě Letiště Praha, a.s.  

 



                                                               -2- 

Jedním z dalších úspěšných projektů mikroregionu bylo dodání kompostérů a 

štěpkovačů pro obyvatele členských obcí mikroregionu. Podařilo se od žádosti o 

dotaci,  přes výběrové řízení na dodavatele příslušných komodit až po vlastní realizaci, 

projekt úspěšně dokončit. Mikroregion úspěšně spolupracoval s TNT Cnsulting, s.r.o. 

Není bez zajímavosti uvést, že Nejvyšší kontrolní úřad zahájil, spolu s dalšími 

subjekty Středočeského kraje,  kontrolu tohoto projektu v celém spektru své činnosti. 

Lze konstatovat, že přes velmi podrobnou a administrativně i časově náročnou 

kontrolu, nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky. Výsledek uvedené kontroly lze 

považovat i za jeden z důkazů dobré práce mikroregionu a jeho členských obcí. 

Mikroregion již začátkem roku 2020 aktivně přistoupil k jednomu z nejdůležitějších 

záměrů v oblasti dopravy a s ní i ochrany životního prostředí mikroregionu. Jde o akci 

I/61, propojení komunikací D6, D7, obchvat Kladna, která se bez výjimky dotýká 

všech obcí mikroregionu. Mikroregion rozhodl o průběžném sledování uvedené 

stavby, včetně konstruktivních, ale i kritických stanovisek. 

Za zcela výjimečnou lze označit spolupráci s Letištěm Praha, a.s. Jde o poměrně široké 

spektrum spolupráce. Od vzájemných návštěv, seznamování se s rozvojem Letiště 

Praha, a.s. včetně podpory mikroregionu k výstavbě nové přistávací a vzletové dráhy. 

Dále s problematikou životního prostředí a dalšími otázkami souvisejícími s provozem 

Letiště Praha, a.s. Mikroregion vysoce ocenil i konkrétní pomoc letiště při realizaci 

některých projektů v rámci členských obcí mikroregionu. Jde o finanční a v posledním 

období i nefinanční pomoc Letiště Praha, a.s. 

Mikroregion se dále také zabýval problematikou odpadového hospodářství. Šlo v dané 

etapě o zvážení možnosti připojení obcí našeho mikroregionu k projektu společného 

nastavení systému odpadového hospodářství. Jednání v této věci se mikroregion na 

základě jednání s MMK, zúčastnil mj. svojí účastí v jedné z ustavených komisí, která 

se zabývala strategií odpadového hospodářství. 

S odvoláním na své stanovy, které uvádějí kapitolu Rozvoj venkovské infrastruktury, 

se mikroregion stal  investorem projektu Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolany 

a Velké Přítočno, který byl úspěšně dokončen a běží jeho realizace. 

Mikroregion ve výše uvedeném období úspěšně pokračoval v realizaci svého, tzv. 

Malého dotačního titulu. V jeho rámci poskytoval finanční příspěvek neziskovým 

organizacím ve svých členských obcích, který alespoň částečně pomohl, nebo přispěl 

k realizaci některých drobných projektů. 

I v uvedeném  časovém rozmezí, realizoval mikroregion tři zájezdy pro seniory 

mikroregionu, které byly jeho účastníky velmi pozitivně hodnoceny. 
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Na jaké priority ve své činnosti pro zbývající část roku 2022 a hlavně rok 2023 by se 

mohl mikroregion soustředit. 

- V oblasti dopravy a životního prostředí jde o sledování, ale i aktivním přístupu 

k vývoji projektu obchvatu Kladna, který se bez výjimky dotýká všech obcí 

mikroregionu. Zejména půjde o druhou etapu kolem I/61 a propojení D7 a D 6, 

při respektování ZUR. To vše při evidentně se zhoršujícím životním prostředí 

celého regionu. 

- Dále rozvíjet spolupráci s Letištěm Praha, a.s. s cílem podpisu nové inovativní 

smlouvy o spolupráci. 

- Provést analýzu stavu projektu Generel cyklostezek na území našeho 

mikroregionu. Stanovit další postup až do fáze alespoň některé z dílčích 

realizací. 

- Obnovit kontakty s mikroregiony Středočeského kraje, z nichž v počtu 6, jsou 

sousedy našeho mikroregionu. Cílem je možnost vzájemné informace o své 

činnosti a převzetí některých informací pro práci našeho mikroregionu. Je 

možné uvažovat o platformě společného setkání na semináři, nebo jiné vhodné 

formě. 

- Pokusit se o vypracování většího společného projektu mikroregionu, který by 

byl vhodným a dostatečné autoritativním podkladem pro možnost získání 

adekvátní finanční dotace. 

- Dále rozvíjet podle momentální finanční situace Malý dotační titul, vycházeje 

ze současných pravidel pro jeho poskytování. 

- Mikroregion se bude na základě dříve přijatých usnesení zabývat problematikou 

odpadového hospodářství ve svých obcích, ale i mikroregionu jako celku. 

- Mikroregion bude usilovat o zvýšení informovanosti a kontroly 

podnikatelských aktivit, ale i občanů v dodržování zákonů a předpisů o ochraně 

životního prostředí a krajiny. Jde o limity a regulativy územních plánů obcí atd. 

K tomuto tématu připravit seminář ve spolupráci s příslušnými státními i 

krajskými orgány. 

- Práce na průběžné informovanosti mikroregionu o rozvoji intervilánu a 

extravilánu ve svých členských obcích, jako důležitý současný prvek rozvoje 

komunální politiky. Nabízí se organizace semináře na příslušné téma. 

- Zvážení a příprava zájezdů pro seniory mikroregionu. 

Napsal RNDr. Miroslav Oplt, CSc. 

V Buštěhradě 4.4.2022.  

  


