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Zastupitelstvem obce Želízy .
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Program obnovy vesnice, kte4ý vláda ČR projednala v květnu 1991 jako vládní program,
na jehož zakJadé se přistupuje k obnově vesnice jako k proce§u, který je spjatY přímo

každým obyvatelem vesnice. Pouze tito lidé, kteří ve vesnici žijía znají ptoblémy své
vesnice, mohou vytvářet svůj místní program. Vellcý dtttazje v programu kladen na rozvoj
původníhospolečenského žívota,ktery by opétrcvánal natradiěníránžívotanašich vesnic.
s

ZákLadním předpokladem pro místníprograín obnovy vesnice je iniciativa a ochota
obyvatel vesnice a obecního zastupitelstva zúčastnitse na realizaci programu.
Tento prograínje přístupný všem obcím venkova, není nařizován shor4 aleje realizovén
na zél<ladévlastní žádosti obce. Význam programu pro přihlášené obce je ten, ž.e sát nabízí
finančnípomoc na vybrané akce v obcích.

Uvedený program přijímá Zastupitelstvo obce Želizy s cílem zlepšit žívotnípodmínlcy
obyvatel obce, zlepšit estetický vzhled vesnice,
dostupnost oběanslcých služeb a zajistit
^úšit
rozvoj souseds§ých váahů s durazem na společnéaktivity ve vesnici.
Zejména se jedná o podporu:

a) udržení,obnovy a rczvýení místrúchkulturních a spoleěenslcých ttadic, životníhostylu,
pospolitosti veŇovského obyvatelstva a vědomí vlastní odpovědnosti za obnovu a rcnloj
obce,

zejména místrúchhmotrrých zdrojů a zaměstnanosti
b) rozvoje hospodařství při využívéní
místníhoobyvatelstva, tj. rozvoj zemědělského i nezemědělského podnikání a turistického
ruchuo

c) zachování a obnovy specifického téutt venkovské zástavby na vesnicích, jejího organického
sepětí s krajinou, její přirozené a jedineěné působivosti v místě a v krajině, obnovu kultumích
pamatek apod.
d) úprav veřejných prostorů a staveb, zlepšeníoběanské vybavenosti, technické infrastruktury
včetně techniclcých zařízenípro ochranu životního prostředí, dopravní vybavenosti zaměřené
na zrnýšeníbezpečnosti dopravy pohybu chodců a cyklistů v obci, jejího zpřístupňování
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, obnovy tradičnícestní sítě věetrrě rozvoje
altematirmí místnídopravy,
e) udržení,obnovy a účelnéhovyužitíkrajiny v návazrosti na vhodnou organizaci avyužití
půdního fondu při zachovrání arozvijent jeho přírodní, obytné a estetické hodnoty.
Tento dokument je vytvořen primárně pro potřeby Programu obnovy vesnice a skutečně
hodnotí obec Želízy z hlediska aktuálních potřeb oprav a rozvoje záir'ladní občanskéa
technické infrastruktury a dalšíchpoťeb obce, otgatizací, firem a obyvatelo věetrrě
volnoěasoqých aktivit.

1.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE

Jádrem obce je vesnice Žetízy na levém břehu Liběchovky a osada Malý Hubenov na pravém
břehu. Součástí obce Želízy jsou i ěásti Sitrré a Nové Tupadly, ležícíve vyššípoloze ve
vzdálenosti asi 3 a 5 kilometru severoqýchodně při hřebenové silnici III|2731,0. Již od 19.
století je obec turisticlcým centrem.

V Malém Hubenově je dnes kemp

a koupaliště. Žetízy a

Malý Hubenov jsou rozcestím několika cyklotras a pěšíchntaěených turisticlcých tras, mezi
Želízy a Malým Hubenovem odbočuje l§átkánaučná stezka do mokřadu a lužíholesu v nivě
Liběchovky. Na severním okraji vsi zaěiná chrráněná krajinná oblast Kokořínsko, oblast
zélpadné a jižnéje chraněna jako přírodnípark Rymráň. Při odbočce silnice na Dolní Zimoí
stojí dominanta obce, budova školy s věžiěkou s hodinami, v níždnes působídvouťídní
obecní záHadni škola. Ta od roku 2003 tvoří jednou právnickou osobu s mateřskou školou,
jejížbudova je na kraji vsi. Asi o 200 meťůjižrěj i jev Želizích budova obecního uřadu. Mezi
turistické zajímavosti patii Čertovy hlavy, v pískovci tesané sochy Václava Levého z pwní
poloviny 19. století, lďeré ležijižněod obce. Architektonické a technické zajímavosti jsou i v
přidružených vsích.

Hlavní funkcí obce je a nadále bude především funkce obytná a zéásti i zemědělská.
Zastavéné územíobce obsa}ruje pozemky v intavilánu obce, zastavěné pozemlcy, příslušné
části komunikace, veřejná prostranství a stavební proluky.
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Obec:

ŽeIízy LAU

katastrální tlzemí:.

Želizy, Sitné, Nové Tupadly

Poěet obyvatel:

511

CZ02065353g7

Výměra katastrálního území:11,06 km2
Kraj:

Středočeský kraj

Poloha sídla senachéní vzemědělské oblasti snezatíženým životrťmprostředím.
Doprarmí dostupnost obce (pravidelné autobusové linky, nedaleká železniění zasávka
v sousedním Liběchově) přímo vybízík návštěvám turisticlcých cílův blízkémči
vzdálenějším okolí.

Turistické cíle:
Cyklistika - územímobce vedou cyklotrasy č. 0010 Kokořín - Dolní Zimoř - Želízy, é. 0012

Dobřeň-Vidim-Tupadly-MalýHubenovač.0057Liběchov-Žetízy-Chcebuz-Tuhaň.
Pěšíturistika

Liběchov

-

taemím obce vedou turistické hasy Liběchov - Že\izy - Tupadly, Mělník Želízy - Tupadly - Raě - Rozprechtice a Štětí- Mariánská kaple - Žetizy -

-

Zimořs§ý důl - Vidim

2.

sTRUčxÝ HISToRICKÝ vÝvo.r

První písemná zmíŇao obci pochazíz roku 1410. Prvnízmítlkao obci Želízyje z roku 1360,
kdy Mikuláš Pátek ze Želíz pronajal zdejšístatek strahovskému premonstrátskému klášteru.
První nritlkao vsi Malý Hubenov, dnešníéástiŽelíznaopaěné straně Liběchovky,pochéníz
roku 1376. Malý Hubenov byl ve třicetileté válce zpustošen a znovu osídlen až koncem 18.
století. Nazev obce je odvozován od železitych pramenů . Želizy byLy aždo počátku 17. století
českou obcí, postupně se však poněměovaly a před pnmí světovou válkou zde žily jen ťi
českérodiny. V roce 1921 se zÁek ěeské narodnosti hlásilo jen23 oběanů. V letech l9l9t923 zde ve Stúdlově penzionu, kde má dnes pamětrd desku, bydlel spisovatel Franz Kafka.
Rovněž zde působil hudební skladatel Josef Křiěka, kter"ý byl i prvním česlcým kronikařem
obce, Za druhé světové války byly Že\ízy v rámci Sudet připojeny k Velkoněmecké říši,po
vélce zpétk Československu a obyvatelé německé narodnosti byli vysídleni.

3.

PROGRAM OBNOVY VESNICE

Projekty planované ijiž skuteěně realizované v letech 2020-2028.
(U projektů planovaných se jedná o kvalifikovaný odhad nakladů)

Termíny akce
Název projektu

Vyčištěnía itprav

a vodoteče od
parku a zpevněni přilehlé cesty

Modernizace ZŠ,vnitřní prostory a
historická fasáda
Řešeníestetického umístění
kontejnerů na odpady
Oprava povrchů místních

komunikací

Zvyšeníparkovacích míst v obci pro
turisty

Vyčištěnía regulace Liběchovky
(oPZP)
víceúěelovéhřiště v sitné
Informační tabule pro turisty

Výše nákladů

5

76t 990,-Kě

JĚ

realizováno
v období

Termín
předpokládané
realizace
2020 -2027

9 000 000,_

Kč

2020 -2028

500 000,-

Kč

2020 -2023

20 000 000,_ Kě

2020 -2028

1

10 000 000,_

Kč

2020-2023

000,-Kč

2023 -2028

2I50 000,_Kč

2020 -2024

204 000,_Kč

2020 -2028

1 500

1

Novostavby
Charakter novostaveb musí být při4působen okolní zástavbé. Zvláštníďtrazbude třeba klást
Nat akrytinu střechy.

na podlažnost zástavby, objem objektů, zastavěru pozemků,

Místnítradice

a svátky

Obec bude i nadále pokraěovat ve své ěinnosti zejménapři organizovaní taneěníchzábav,
plesů a udržovánímísbíchtradic.

Závér
Tento progrítm je dokumentem, jenž zahrruje víze obnovy a rcrvoje obce Želizy, na
kterých bude zastupitelstvo ve svém volebním období pracovat. Samotná realizace se pak

bude odvíjet od aktuálních finančníchmožrostí rozpočtu obce. Je možné,že rcalizace
některých projektů bude nutné z tohoto důvodu přesunout do dalšíchvolebních období.

