
 

PROGRAM ROZVOJE OBCE

MĚŠICE

NA OBDOBÍ LET

2017 - 2022

Schváleno zastupitelstvem obce dne 4.10.2017



PROGRAM ROZVOJE OBCE MĚŠICE 1 / 27

Úvod

Program rozvoje obce Měšice lze považovat za jakýsi strategický koncepční dokument, který pomáhá
charakterizovat prioritní oblasti potřeb, které obec má a v nichž se může a především chce rozvíjet.
Stanovení těchto prioritních oblastí je dáno zejména demografickou, environmentální, sociální a
ekonomickou analýzou dané obce. Toto analytické zhodnocení obce se nachází v úvodní části tohoto
dokumentu. Na konci analytické části jsou stanoveny slabé a silné stránky obce, dle nichž lze stanovit, v
čem je možné obec dále rozvíjet. Lze dle toho také vyvodit jak využít potenciálu, jež doposud má a také
jsou v této části vymezeny příležitosti k rozvoji a hrozby, jež by tomu mohly bránit.

Po analytické části následuje část návrhová, kde je uvedena vize. Ta říká, jak by měla obec vypadat v
časovém horizontu 10 -20 let. Dále následuje formulace cílů, opatření a aktivit, jež by měly přispět ke
splnění vymezených prioritních oblastí.

Dokument Program rozvoje obce Měšice na období let 2017–2022 byl zpracován v rámci řešení projektu
"Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí" (CZ.1.04/4.1.00/62.00008), jehož
nositelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Projekt byl financován z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky. Představitelům obce byla poskytnuta
metodická podpora jako pilotním obcím projektu, které byly vybrány za účelem praktického ověření
jednoho ze vzniklých produktů projektu – metodiky tvorby programu rozvoje obce.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce

1. Území

Obec Měšice leží ve Středočeském kraji na území okresu Praha - východ na severovýchod od Prahy
přibližně 3 km od hranice hlavního města. Větší města na sever od obce jsou Neratovice, Brandýs nad
Labem a Mělník.

Historie obce

Historické jádro obce je spolu se zámkem s pozoruhodnou sochařskou i malířskou výzdobou a anglickým
parkem o rozloze 15 ha a přilehlým areálem chráněnou kulturní památkou. Dominantou obce je rokokový
zámek  z  roku  1767,  postavený  stavitelem  Antonínem  Haffeneckerem  pro  hraběcí  rod  Nosticů.  Dnes  je
zámek  využíván  jako  soukromé zdravotnické  zařízení  -  Občanské  sdružení  CIOP.  Od  roku  1996  je
vlastníkem celého areálu obec. Od 90. let minulého století se obec rozšiřuje na severním okraji novou
výstavbou rodinných domků.

2. Obyvatelstvo

Demografická situace
Z prvního grafu je zcela zřetelně vidět, jaký byl stav obyvatelstva v historickém kontextu. Do r. 2001 se
zvolna zvyšoval, avšak prudký nárůst byl zaznamenán od roku 2001, kdy se začal počet obyvatel obce
zvyšovat prudce. Data v daném grafu jsou pouze do r. 2011. Další vývoj stavu obyvatelstva se nachází na
následujícím grafu.
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Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Měšice od roku 1910

Zdroj: ČSÚ

Dle dostupných statistických údajů byl vytvořen graf níže, který zobrazuje vývoj počtu obyvatel od r.
2009 do r. 2015. Je viditelné, že se postupně navyšoval, a to především z důvodu dobré strategické
polohy vůči hlavnímu městu. Lidé se do obce stěhovali především z důvodu přijatelné doby dojíždění za
prací,  dostupnosti  škol  a  příjemnému prostředí.  Poslední  dostupný statistický údaj  týkající  se počtu
obyvatel v obci je z 1. 1. 2017, a to 1903 obyvatel.

Vývoj počtu obyvatel obce Měšice v letech 2009 - 2015

Zdroj: ČSÚ

Věkové složení obyvatel

Z pohledu věkového složení obyvatelstva v obci je obec složena především z občanů ve věku 15 - 64 let,
což je obyvatelstvo v produktivním věku. Toto složení je zapříčiněno již zmiňovaným přírůstkem obyvatel
v podobě mladých lidí/rodin s dětmi. S tím je tedy spojena další část obyvatelstva obce, a to ve věku 0 -
14 let, která o 9% převyšuje podíl občanů v důchodovém věku. Těch se obci nachází nejméně.

Věková struktura obyvatel obce Měšice v roce 2015
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Zdroj: ČSÚ

 

Spolky v obci
Spolek rybářů
SOKOL Měšice
Klub žen
Spolek Zdravé Měšice, z.s.

Spolek Rybářů

Spolek rybářů obce Měšice byl, podle dostupných dochovaných záznamů a informací, založen 11. srpna
1997. 

Spolek začal svou existenci obhospodařováním malého rybníku v Měšicích, známého pod názvem Kruh,
který mu k bezplatnému užívání poskytl místní obecní úřad. Skupina dobrovolníků se začala starat o
zarostlý  a  neudržovaný rybník.  Vyčistili  dno i  břehy a jejich okolí.  Byla  přivezena plechová bouda,
sloužící jako sklad nářadí. Dnes je již nahrazena kioskem a lešenovým přístřeškem, které jsou hojně
využívány při akcích, na kterých se Spolek rybářů podílí.

Na jaře roku 1998 byly koupeny první ryby a uskutečnily se první rybářské závody. Jejich tradice byla
přerušena jen v době, kdy byl rybník vypuštěn a bagrován. 

V roce 2005 obecní úřad kupuje Dolní velký rybník a díky tomu může spolek na jaře roku 2006 rybník
slavnostně otevřít. Každý člen spolku má určenou službu (ročně 10 hodin brigády) na sečení trávy a v
zimě na prosekávání ledu.

Spolek každý rok pořádá dva závody (z toho jeden veřejný na jaře) a jednu zábavu. V létě se uskutečňují
společné akce u vody. Spolupodílí se také na pořádání Dětského dne, Prakyády, Lampionového průvodu
atd. 
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SOKOL Měšice

V rámci SOKOL Měšice je zřízen obecní fotbalový klub, který se účastní III.třídy, sk. A - okres Praha -
Východ.

Klub žen

Klub žen obce Měšice byl založen v roce 2007. Původně se členky klubu scházely v budově obecního
úřadu a nyní sídlí v Domu služeb.

Myšlenka založení klubu žen vzešla od dosavadní členky a jeho původním účelem bylo sejít se na kus řeči
a prodiskutovat poslední dění v obci. Postupem času se Klub žen začal účastnit společenských akcí v obci
a pomáhat při jejich organizaci a realizaci. 

V současné době je hlavním záměrem klubu organizace charitativních akcí a sbírek, např. sbírky pro
Azylový (Arcidiecézní charita Praha) v Karlíně. Spolupracuje také s nadací Tereza, kde se její dobrovolné
pracovnice zabývají rozdělováním sbírek pro jednotlivé útulky.

Spolek Zdravé Měšice, z.s.

Hlavním účelem spolku je ochrana životního prostředí, přírody, krajiny a rozvoj občanské společnosti.
Dále se spolek zaměřuje na ochranu památek a kulturních hodnot, organizování kampaní,  petičních
aktivit  a  veřejných  sbírek,  ochranu  zemědělského  půdního  fondu,  rozvoj  občanské  společnosti,
ekologickou výchovu a osvětu a také na pořádání vzdělávacích akcí.

CVČ Měšice
Dále také od 1.4.2013 funguje v obci Centrum volného času Měšice. Jeho provozovatelem je společnost
Svět dětí  na dlani  s.r.o.,  avšak budova, ve které se společnost nachází,  je majetkem obce Měšice.
Společnost nabízí program pro volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie a je zde možné i
využití bazénu.

V obci Měšice se jedná o krásně zrekonstruovaný původně zemědělský objekt, ve kterém je kavárna s
hracím koutkem, dvě učebny, víceúčelový sál a coworkingové vzdělávací centrum. Samozřejmostí je
bazén, který je zde nerezový se standardní vodou s nižší chlorizací pro děti. Celý objekt je bezbariérový a
doplněný velkým parkovacím prostorem, venkovní kavárnou i hřištěm. Ve všech prostorách je myšleno
nejen na dospělé, ale také na děti, které zde mají veškeré potřebné zázemí (dětská toaleta, přebalovací
pulty...)

Jak již  bylo zmíněno,  budova je majetkem obce a z  důvodu vypršení  platnosti  nájemní  smlouvy je
možnost jiného nájemce v budoucích letech.
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Akce pořádané v obci

Mezi akce, pořádané v obci patří  nebo v minulosti  patřily: Dětský den, Prakyáda, Rybářské závody,
Lampionový průvod, Rozsvěcení vánočního stromu, Zdobení velikonoční břízky či různé úklidové akce.

Informování občanů o dění v obci

Občané jsou v obci informování především rozhlasem, dále má obec zřízeny webové stránky, které jsou
pravidelně aktualizovány. V obci je také obecní zpravodaj a SMS portál.

3. Hospodářství

Podnikatelské subjekty v obci

Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31. 12. 2016

Dle dostupných statistických údajů bylo zjištěno, že podnikatelskou činností, která v obci převažuje, je
velkoobchod a maloobchod. Dále profesní, vědecké a technické činnosti a průmysl.

 Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou
aktivitou

Celkem 519 276
A Zemědělství, lesnictví, rybářství 19 11
B-E Průmysl celkem 58 40
F Stavebnictví 47 29
G Velkoobchod a maloobchod 123 54
H Doprava a skladování 14 10
I Ubytování, stravování a pohostinství 16 8
J Informační a komunikační činnosti 18 11
K Peněžnictví a pojišťovnictví 13 5
L Činnosti v oblasti nemovitostí 35 12
M Profesní, vědecké a technické činnosti 68 44
N Administrativní a podpůrné činnosti 17 11
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení 1 1

P Vzdělávání 8 5
Q Zdravotní a sociální péče 4 1
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 15 4
S Ostatní činnosti 48 24
X nezařazeno . .

Trh práce
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Vývoj počtu nezaměstnaných osob

S nárůstem počtu obyvatel se pochopitelně v obci zvýšil i počet nezaměstnaných osob. Konkrétně během
sedmi let (2007 - 2014) bylo zaznamenáno navýšení o 32 osob. Bylo to dáno také ekonomickou situací v
zemi, avšak od r. 2014 se situace zlepšuje a nezaměstnanost klesá, jak v rámci obce Měšice, tak v rámci
celé ČR.

Většina obyvatel pracuje ve službách a v průmyslu a vzhledem k dobrému dopravnímu spojení řada lidí
za prací dojíždí do hlavního města Prahy. 
 

Atraktivity cestovního ruchu

Zámecký park

Zámecký park Měšice o rozloze 15,24 ha se nachází jižně za budovou místního zámku. Park byl založen
kolem roku 1770, a to nejprve jako pravidelná francouzská zahrada před průčelím zámku a současně
upraven větší areál přírodně krajinářským stylem. Na začátku 19. století zanikla francouzská zahrada a
celý park byl upraven přírodně krajinářským způsobem s větším hlavním a menšími postranními palouky.
Asi v roce 1850 – 60 byly do parku vysazeny exotické druhy rostlin, podobně jako v jiných parcích v té
době. V parku byly umístěny sochy, různé drobné stavby, skleníky a jiné architektonické doplňky. Na
tento komplex navazují v obci a okolní krajině cesty, stromořadí, bažantnice, zámecké a obytné budovy a
hospodářské objekty. Tato kulturní památka je v majetku obce Měšice.
 
V zámeckém parku můžeme vidět i čtyři sochy - tři Atlanté a Herakles. Obci byla v roce 2017 poskytnuta
dotace na rekonstrukci Soch atlantů v zámeckém parku Měšice. Dotace byla poskytnuta z programu -
12966 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků, Ministerstva zemědělství. Předpokládaný termín
dokončení rekonstrukce: začátek roku 2018.

4. Infrastruktura
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Technická infrastruktura
Obec je tedy plně vybavena z pohledu technické infrastruktury. Byl zde vybudován vodovod, rozvod
plynu i tlaková kanalizace s ČOV. V tomto ohledu však obec plánuje výstavbu nové ČOV a rozšíření
stávající, a to na základě nedostatečné kapacity dosavadní ČOV.

V 90. letech minulého století také proběhla úplná telefonizace obce.

Nakládání s odpady
V  následujícím  výčtu  je  přehledně  zobrazen  seznam  druhů  odpadů  a  firem,  jež  zajišťují  jejich  sběr  a
likvidaci.

Komunální odpad AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Objemový odpad MIKAPA plus, s.r.o.
Textil DIMATEX CS, spol. s r.o.
Tříděný odpad AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

V obci  je  zřízeno také shromaždiště odpadu.  Kompostárna ani  skládka se v obci  v  současné době
nenachází.

Dopravní infrastruktura
V obci se nachází 55 místních komunikací o celkové délce 15,419 km. Z toho je 29 účelových komunikací
s celkovou délkou 7,921 km a 5 místních komunikací V. třídy o celkové délce 0,676 km.

Samotnou obcí prochází také silnice II. třídy č. 244 v trase Bašť - Měšice - Mratín - Kostelec nad Labem -
Všetaty - Čečelice - Byšice. Dále obcí prochází několik silnic III. třídy, a to silnice č. 2442, 2443 a 0092.

Obec Měšice plánuje opravu všech komunikací ve staré zástavbě obce, a to včetně výstavby chodníků a
veřejného osvětlení.

Vzdálenostně  nejbližší  nájezd  na  silnici  I.  třídy  je  zhruba  850  m  (od  katastrální  hranice  obce).
Prostřednictvím této komunikace je možnost nájezdu na dálnici D8. Dálnice D8 je součástí dálnice E55,
která vede napříč několika evropskými státy. Vzdálenost obce k nájezdu na tuto dálnici je přibližně 5,7
km.

O údržbu místních komunikací v obci se starají Technické služby Měšice.

Cyklostezky a cyklotrasy

Obec Měšice spolu s dalšími pěti obcemi podílí na plánování, přípravě a také realizaci cyklostezky, která
by těmito obcemi měla vést. Mezi tyto obce patří: Mratín, Nová Ves, Zlonín, Čakovičky a Kojetice. Obec
Měšice se bude konkrétně podílet na etapě 1, 4 a 5 z celkových pěti etap realizace projektu.

Dopravní obslužnost

Autobusová doprava

Příměstská  autobusová  doprava  zajišťuje  spojení  do  Prahy  ke  stanicím  metra  (Letňany,  Ládví,
Holešovice), ale také do Neratovic a Brandýsa nad Labem. Ze spojů MHD - PID obec obsluhují linky 351,
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416, 417.

Železniční doprava

V obci je také železniční stanice na trati Praha - Turnov.

5. Vybavenost obce

Školství
V obci se nachází mateřská škola, jejímž zřizovatelem je obec. Dále je v obci zřízeno několik soukromých
školek.

Mateřská škola U Rybníčka

Tato mateřská škola je tří třídní škola s kapacitou 52 dětí. V přízemí a 1. patře se nachází třídy pro děti ve
věku 3-5 let. V nejvyšším patře budovy je 3. třída, s věkovým rozlišením 5-7let. Tuto mateřskou školu
navštěvují pouze děti s trvalým bydlištěm v obci Měšice u Prahy.

Obec  dále  plánuje  výstavbu  nové  MŠ.  Rozhodnutí  bylo  dáno  především současným nevyhovujícím
technickým stavem budovy a také zvýšeným nárůstem počtu dětí.

Základní škola

Základní škola se v obci nenachází. Obec má uzavřenou smlouvu o spádovosti s obcí Líbeznice, a to do r.
2022.

Zdravotnictví

Lékařské služby v obci

V obci Měšice se nachází jeden praktický lékař, avšak s omezenou pracovní dobou. Veškeré lékařské
služby jsou pak poskytovány v sousední obci Líbeznice. V obci Líbeznice se nachází zdravotní středisko,
ve kterém je praktický lékař pro dospělé, dětský lékař, zubař a gynekologie. V obci Líbeznice se nachází
také lékárna.

Nemocnice Měšice

V obci se nachází, svým charakterem zcela ojedinělé zařízení, Nemocnice Měšice - Centrum integrované
onkologické péče. Toto zařízení je zdravotnickým zařízením, které poskytuje tzv. následnou lůžkovou
péči.  Stará  se  o  pacienty,  kteří  jsou  doporučeni  z  nemocnic  odbornými  lékaři  k  doléčení,  lékaři
praktickými i ostatními specialisty v terénu. Dále zde pečují o onkologicky nemocné a provozují i lůžka
sociální.  Pacienty s  onkologickým onemocněním léčí  i  ambulantně.  V programu zdejšího zařízení  je
i komplexní péče o seniory.

Dostupnost zdravotnických zařízení

Nejbližší nemocnice, do které mohou obyvatelé obce Měšice dojíždět, se nachází v Mělníku, Neratovicích
a nebo v Brandýse n./L. Pohotovost je nejrychlejší z Nemocnice Na Bulovce.
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Sociální péče
Sociální bydlení

Obec Měšice zrealizovala projekt výstavby domu pro sociální bydlení s cílem napomoci s řešením bytové
otázky osob, jejichž tíživá sociální  situace jim znemožňuje řešení této otázky jiným způsobem. Toto
rozhodnutí  upravuje  podmínky  a  postup  pro  přidělování  pečovatelských  bytů  a  následné  uzavírání
nájemních smluv k pečovatelským bytům v domě zvláštního určení, které slouží k sociálnímu bydlení pro
osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci způsobené, např. věkem, zdravotním stavem nebo
jinou sociální okolností jejich života.

Dům pro sociální bydlení, včetně v něm nacházejících se pečovatelských bytů, byl vystavěn obcí Měšice a
spolufinancován  v  rámci  akce  financované  z  podprogramu "Podpora  výstavby  podporovaných  bytů  pro
rok 2009" ve znění pozdějších dodatků.

Pečovatelské byty v domě pro sociální bydlení mohou být obcí Měšice pronajaty pouze osobám, které
splňují podmínky stanovené v podprogramu "Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2009" ve
znění pozdějších dodatků a v tomto rozhodnutí. Podmínky stanovené v tomto rozhodnutí vycházejí a jsou
v souladu s podmínkami, které byly pro obec Měšice stanoveny v rozhodnutí o poskytnutí dotace - R
05 198B, které bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj, dne 30.10.2009 a v rozhodnutí Ministerstva
pro místní rozvoj o Podpoře výstavby podporovaných bytů pro rok 2009 ve znění pozdějších dodatků.

Pečovatelský byt může být, vzhledem k prostorovému uspořádání a jeho rozměrům, užíván nejvýše
dvěma osobami, tj. nájemcem a další osobou splňující podmínky stanovené v tomto rozhodnutí. Další
osoba je oprávněna užívat byt společně s nájemcem pouze s předchozím písemným souhlasem obce
Měšice. Pečovatelský byt může být vzhledem k prostorovému uspořádání, rozměrům a účelu, pro který
byl vystavěn, pronajat pouze jednomu nájemci.

Kulturní památky a péče o ně
V samotném zámku se nachází také zámecká kaple a věžní hodiny.

Zámecká kaple

Zámecká kaple se nachází v I.patře západní části průčelního traktu. Kaple je zdobena třemi malovanými
figurálními výjevy, znázorňujícími cyklus podobenství – podobenství o rozsévači, hostina Kristova, návrat
ztraceného syna. Malby jsou datované rokem 1775, jako autor je uváděn Ambrosius.

Z  důvodu stáří,  různého poškození  maleb a  provedeného restaurátorského průzkumu,  obec Měšice
nechala kapli a její malby zrenovovat.

Věžní hodiny

Velký hodinový stroj je dílem Sebastiana Londenspergera, proslulého pražského královského hodináře 18.
století. Součástí hodinového stroje jsou řemeslně velmi dokonale propracované detaily, často zdobené
barokními dekorativními prvky.

O  údržbu  a  správu  věžních  hodin  se  stará    ak.  soch.  Petr  Skála,  restaurátor  věžních  hodin  s
restaurátorskou licencí Ministerstva kultury ČR, správce Staroměstského orloje, soudní znalec v oboru
věžních hodin.
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Pomník - pietní místo obětem I. a II. světové války

Pomník je umístěn v blízkosti zámku. Je evidován v Centrální evidenci válečných hrobů a byl restaurován
a doplněn v roce 2005.

Obecní knihovna

Obecní knihovna byla založena v roce 1927. V roce 1946 knihovna začínala asi se 400 svazky a byla
umístěna v budově Obecního úřadu, v místě dnešní svatební síně. V 50. letech se knihovna přestěhovala
do č.p. 17 (dnešní obecní mateřská školka). Naposledy byla přemístěna do objektu "Tesko" (obecní Dům
služeb), kde v prvním patře sídlí dodnes.

Obecní archiv

Archiv je sbírka dokumentů všeho druhu týkající se historie obce a sloužící pro potřeby kronikáře. Ve
sbírce jsou dokumenty různého stáří, které se podařilo k jednotlivým historickým skutečnostem získat. V
archivu se nacházejí písemné dokumenty, fotografie, mapy, letáky, plakáty i drobné předměty. Jsou zde
umístěny kroniky spolků a kroniky obce v kopiích.

Sport a tělovýchova
V obci se nachází fotbalové hřiště, které je využíváno především místním fotbalovým družstvem. Dále se
v obci nachází víceúčelové hřiště. Hřiště bylo zprovozněno v roce 2016 a bylo pořízeno z dotačního titulu
v rámci Středočeského kraje, z fondu Rozvoje obcí a měst. Jednalo se o I. etapu projektu, přičemž II.
etapa zahrnuje dokončení výstavby sportovního areálu a obec ji v budoucnu plánuje.

Dostupnost sportovních zařízení v okolních obcích

V sousední obci Líbeznice se nachází nová sportovní hala a dále v okolních obcích je několik dětských
hřišť.

Ostatní služby v obci

Dům služeb

Vlastní budova Domu služeb byla postavena v roce 1979 jako skladovací prostory pro ředitelství Výstavby
spojů. V roce 1984 byly do přízemí budovy vestavěny prostory České pošty, kdy došlo ke spojení obou
krajních místností v přízemí ve východní části budovy, čímž byl získán prostor přes 50m². 

V roce 1992 převzala obec budovu do svého vlastnictví a poté začala vnitřní prostory upravovat pro
poskytování služeb občanům obce. Do budovy byla postupně přemístěna obecní knihovna a obecní
archiv. V roce 1997 byla provedena přístavba nakládací rampy a skladů pro obchod drogerie a železářství
v přízemí.

Obecní úřad Měšice pronajímá prostory v této nemovitosti pro komerční i jiné využití.

Služby v prvním podlaží

Česká pošta
Prodejna potravin
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Kooperativa - Vienna Insurance Group

Služby v druhém podlaží

Kadeřnictví
Klub Žen
Obecní knihovna
Obecní archiv
Kosmetika/Masáže
Modeláž nehtů

Obec v tomto ohledu plánuje přemístění Domu služeb do jiné lokality v obci. Jednalo by se o moderní
budovu splňující příslušné technické normy.

6. Životní prostředí

Charakteristika území obce

Obec leží v rovinaté krajině Středočeské tabule a je obklopena úrodnou zemědělskou půdou. Území je
odvodňováno  Líbeznickým potokem (dříve Makovka), který je přítokem Mratínského potoka, vtékajícího
do Labe v Kostelci nad Labem. Líbeznický potok, teče z Bořanovic přes Líbeznice a Měšice do Mratína,
kde nejprve zprava vtéká Hovorčovický potok a poté Mratínský potok, do nějž se Líbeznický potok vlévá.
Na potoce jsou na území obce dva rybníky. Nadmořská výška se pohybuje kolem 200 m.n.m (nejvyšší
bod je 225,5 m.n.m).

Malé lesní celky (velká a malá bažantnice, remízky, zámecký park) tvoří z obce příjemnou oázu zeleně v
jinak bezlesé rovinné krajině severovýchodního okolí Prahy. Skoro všechny ulice v obci jsou lemovány
stromy a trávníky. Obecní úřad se velmi svědomitě o veškerou zeleň stará. 
Původně zemědělský charakter obce byl již téměř zcela setřen, zejména po zániku státního statku, který
hospodařil na místě bývalého "panského dvora".
 
Níže je viditelná struktura pozemků na území obce Měšice za roky 2015 a 2016. Údaje byly čerpány z
databází ČSÚ.
 
Největší podíl půdy zabírá (za r. 2016) zemědělská půda, konkrétně pak půda orná.
 

Druhy pozemků (ha) Druhy pozemků (ha)
 31.12.2015 31.12.2016
Celková výměra 432,3 442,85
Zemědělská půda 283,86 294,12
Orná půda 245,38 255,51
Chmelnice - -
Vinice - -
Zahrada 32,43 32,41
Ovocný sad 1,11 1,11
Trvalý travní porost 4,94 5,08
Nezemědělská půda 148,44 148,74
Lesní pozemek 33,77 33,77
Vodní plocha 10,73 10,75
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Zastavěná plocha a
nádvoří 21,23 21,13

Ostatní plocha 82,71 83,08

V následujícím grafu jsou data z tabulky pro přehlednost zobrazena s procentními podíly na celkové
výměře. Opět je zde viditelné, že orná půda zabírá na celkové výměře největší podíl.

Malý rybník

Byla provedena údržba zeleně v okolí malého rybníka ("Kruhu").

Velký rybník - údržba a bagrovaní bahna

Velký rybník je udržovaný a byl v minulosti zčásti odbahňován. Nyní je v něm od cca 0,4 do 2,7m vody.
Vrstva bahnitých sedimentů až na rostlé podloží je odhadována na zhruba 0,9m. V době zpracovávání
průzkumu však nebyly známy přesnější údaje. Vodní hladina je z naprosté většiny bez plovoucí vegetace,
vyjma  řas,  sinic  a  malého  množství  rostlin  rodu  Lemna.  Porosty  kořenujících  bahenních
a mokřadních rostlin se nacházejí v jižních částech obou břehů a především kolem vtokové části. Ve
zbývajících úsecích břehu se nacházejí travobylinné a dřevinné porosty, zčásti záměrně sázené. Druhová
skladba fauny a flory odpovídá poloze, přírodním a antropickým podmínkám.

Rybník je významný svou krajinotvornou a estetickou funkcí někdejší barokní, resp. rokokové krajiny. Je
součástí systému vodních ploch, vodních toků a lesů v okolí měšického zámku, který byl založen v období
rokoka v letech 1767 - 1775 šlechtickým rodem Nosticů. Nosticové zde hospodařili od roku 1677 až do
roku 1945 a je pravděpodobné, že také Dolní velký rybník byl jimi založen koncem  18. století. Svědčí o
tom některé zajímavé stavební prvky.

Dolní velký rybník byl jak hospodářsky, tak později i rekreačně silně využíván. Chov ryb byl v různých
dobách jak extenzivní, tak intenzivní. V současné době je sice rybníkem revírním a zdánlivě extenzivním,
složením bioty a všemi znaky se však blíží spíše intenzivnímu využívání. Mezi jeho další funkce může
patřit i částečná retence přívalových dešťových vod a v neposlední řadě i funkce estetická. Aktuální
Manipulační řád je k dispozici k nahlédnutí v budově Obecního úřadu Měšice.
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Míra ohrožení hlukem, zdroje znečištění

Ve  staré  zástavbě  obce  se  nachází  průmyslová  zóna,  kde  se  v  současné  době  nachází  několik  firem z
oblasti  -  nákladní  doprava,  balíková  přeprava,  skladování  či  kanceláře.  Tato  průmyslová  zóna  je
vymezena v platném územním plánu obce. Jediným zdrojem hluku či znečistění mohou být tedy nákladní
automobily spojené s těmito společnostmi.

7. Správa obce

Obecní úřad a kompetence obce

Obecní úřad obce Měšice zahrnuje starostu, místostarostu, 9 členů obecního zastupitelstva, matrikářku a
účetní/správce rozpočtu. Také se zde nachází 3 výbory - kontrolní, finanční a sociální.

Obecní úřad vykonává úkoly samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce a pomáhá
výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost obce. 

Státními úřady příslušnými pro obec jsou Krajský úřad Středočeského kraje v Praze a pověřeným úřadem
je Městský úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi.

Hospodaření a majetek obce

Na grafu níže jsou zřetelně zobrazeny dostupné statistické údaje týkající se hospodaření obce od r. 2009
do r. 2014. Z pohledu hospodaření s finančními prostředky byla obec ve schodku v letech 2010, 2011 a
2012, přičemž největší schodek byl v roce 2011. Od té doby byl v obecním rozpočtu přebytek.

Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Měšice v letech 2009 - 2014 (v tis. Kč)

Zdroj: ČSÚ
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Následují rozpočtové rozdělení, dostupné přímo ze zdrojů obce, se týkají let 2015 a 2016.

ROK 2015

 Schodek v roce 2015 byl pokryt z úspor z minulých let.

ROK 2016
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Jak je výše viditelné, obec Měšice byla v roce 2016 v přebytku. Tyto finanční prostředky budou využity na
pokrytí nutných výdajů v příštích letech.

Bezpečnost

Začlenění do integrovaného záchranného systému

Obec Měšice má v rámci požární ochrany smlouvu s obcí Líbeznice, která poskytne hasičskou pomoc v
případě potřeby.
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Obec má svoji obecní policii.

Vnější vztahy a vazby

Obec je součástí svazku obcí "Mikroregion Mratínského potoka", který byl založen v roce 1999 a dnes zde
má členství 12 obcí. Dále je obec Měšice členem obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou.

Tato místní akční skupina ke konci roku 2015 sdružovala 78 partnerů, z toho 29 měst a obcí a 49
příspěvkových organizací, nestátních neziskových organizací, podnikatelů a občanů.

Partnerské obce

Obec Měšice má uzavřeno partnerství s obcemi:

Líbeznice
Hovorčovice
Mratín
Bášť
Zlonín
Předboj
Nová Ves
Čakovičky
Kojetice
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A.2 Východiska pro návrhovou část

Zastupitelstvo obce vypracovalo dokumenty, které zobrazují přehled priorit, jež chce obec uskutečnit, či
jejich  realizace  již  započla.  Tyto  dokumenty  si  obec  vypracovala  sama  a  jsou  doloženy  v  této
kapitole tohoto dokumentu. Tento přehled priorit je také umístěn na webových stránkách obce.

Tabulky se zde dělí například na Priority zastupitelstva, u kterých byla realizace již zahájena, dále na
dosud nezahájené priority či na rozpočtované akce, které nejsou součástí Priorit zastupitelstva.

Obec také plánuje realizaci urbanistické koncepce, která bude doložena jako příloha tohoto dokumentu
při nejbližší aktualizaci PRO Měšice.
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SWOT analýza

Silné stránky

Vhodná strategická pozice obce vůči hlavnímu městu
Členství v organizacích a sdruženích
Vyváženost obecního rozpočtu
Krajinotvorná a estetická funkce místního rybníka
Příjemné životní prostředí
díky zeleni, malým lesním celkům v okolí obce a úrodné zemědělské půdě
Byty pro sociálně slabé
Zcela jedinečné zdravotnické zařízení pro onkologicky nemocné
Dopravní obslužnost
Velká spolková činnost
Příjemné prostředí pro život

Slabé stránky

Nedostatečná kapacita komunikací
Nedostatečná kapacita ČOV
Občanská vybavenost
Zvýšená doprava
Kapacita MŠ
Absence lékařského zařízení/lékaře
Migrační nárůst
Vyjížďka za prací

Příležitosti

Oprava místních komunikací ve staré zástavbě obce
včetně chodníků a veřejného osvětlení
Přemístění Domu služeb
do moderní a technické normy splňující budovy
Dokončení výstavby sportovního areálu
Výstavba a rozšíření ČOV
Plán výstavby nové MŠ
Vybudování případné cyklostezky
Zlepšení dotačních titulů
Vybudování kruhového objezdu
ulice Hlavní/5.května

Hrozby

Výstavba v průmyslové zóně a její rozšíření
Nevyhovující dotační tituly
Nedostatek finančních prostředků
na opravu kulturních památek, apod.
Rozšíření letiště Vodochody
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategická vize

Obec Měšice je obcí s klidným prostředím, avšak v příznivé blízkosti pulzujícího hlavního města. Obec má
dostačující technickou infrastrukturu a vyhovující kapacity školských zařízení. Místní komunikace v obci
jsou v dobrém stavu, a to včetně chodníků a veřejného osvětlení. Obec nemá problém s dopravní zátěží,
hlukem či znečištěním.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

 Vysoká důležitost     Střední důležitost     Nízká důležitost

Cíl : „Infrastruktura”

Opatření : „Technická infrastruktura” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Výstavba a rozšíření ČOV” 2017 - 2020 obec 20000 Vlastní +
externí

Opatření : „Dopravní infrastruktura” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Výstavba cyklostezky” 2017 - 2020 obec Vlastní +
externí

ve spolupráci s pěti okolními obcemi

 „Vybudování kruhového objezdu” 2017 - 2022 Středočeský
kraj Externí

Opatření : „Místní komunikace” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava místních komunikací ve staré zástavbě obce” 2017 - 2022 obec Vlastní +
externí

včetně vybudování chodníků a veřejného osvětlení

Cíl : „Vybavenost obce”

Opatření : „Školství v obci” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Výstavba a rozšíření MŠ” 2017 - 2022 obec 20000 Vlastní +
externí

z důvodu stávajících nedostatečných kapacit

Opatření : „Sportovní a tělovýchovné zázemí” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Dokončení výstavby sportovního areálu - II. etapa” 2017 - 2022 obec 5000 Vlastní +
externí

Opatření : „Služby v obci” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Přemístění domu služeb do modernějšího zařízení” 2017 - 2022 obec 15000 Vlastní +
externí
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B.3 Podpora realizace programu

Realizace PRO
V programu rozvoje obce jsou mimo cílů a opatření především stanoveny aktivity, které chce obec v
příštích letech realizovat, spolu s jejich termíny, náklady a odpovědnostmi. K jejich naplňování je však
nutná efektivní spolupráce i jednotlivých aktérů, a to konkrétně obce, spolků, subjektů v obci a také
občanů.

Zajištění a naplňování Programu rozvoje obce Měšice
Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti zastupitelstvo obce v čele se starostou.

Monitoring bude probíhat každé tři roky, a bude ho provádět zastupitelstvo. Při monitoringu se budou
sledovat především nashromážděná data a informace, které pomohou k vyhodnocení průběhu realizace
dílčích aktivit jednotlivých opatření a programových cílů.

Bude sledováno zejména:

naplňování aktivit, které byly na daný rok plánovány - v případě jejich nerealizace důvody proč
vyhledávání a zajišťování zdrojů pro financování aktivit PRO a s tím spojena finanční náročnost
projednávání změn PRO
schvalování aktualizace PRO

Při  kontrole  bude  sledováno  naplňování  strategie  a  bude  také  vyhodnocováno,  do  jaké  míry  byly
plánované záměry a aktivity skutečně realizovány a v případě, že nebyly, tak důvody proč se tomu tak
nestalo. Současně bude nutné i přehodnocení každého ze záměrů, zhodnocení potřebnosti jejich realizace
a případně možnost provést změny. Možné bude i přehodnocení priorit jednotlivých záměrů.

Zveřejnění PRO
Dokument bude zveřejněn na webových stránkách obce a zároveň bude přístupný i  k nahlédnutí  v
listinné podobě na obecním úřadě.

Aktualizace PRO
Tento strategický dokument  je  dokumentem,  který  je  potřeba aktualizovat  v  závislosti  na průběhu
realizace jeho částí. Dílčí revize budou probíhat průběžně dle potřeby. Tyto dílčí úpravy budou v podobě
aktualizace stávajících aktivit, zařazení nových či vyřazení některých, které již nebudou aktuální. Tyto se
změny se budou provádět na základě výstupů z monitoringu a aktualizovaných seznamů aktivit. Veškeré
změny  a  aktualizace  dokumentu  budou  schvalovány  zastupitelstvem  obce.  Dokument  bude  vždy
zveřejněn na internetových stránkách obce.

Financování PRO
Obec Měšice předpokládá financování  prostřednictvím vhodných dotačních titulů,  ať  už ze strany kraje,
státního rozpočtu či prostředků EU.


