B7

obec

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI

adresa OÚ

Zákolany

telefon

fax

email

Zákolany 50,

web

315 783 214

http://www.zakolany.cz

obec@zakolany.cz

273 28

starosta

PhDr. Lucie Wittlichová

U/N
U
Jestliže N – kontakt na
zaměstnavatele *

adresa
bydliště
Zákolany

telefon

adresa firmy
adresa
bydliště
Zákolany

místostarosta
Jiří Šup

mobil

email

725 026 569

wittlichova@zakolany.cz

telefon

fax

email

telefon

mobil

email

606 623 306

jiri.sup@zakolany.cz

* v případě, že je starosta uvolněný, nevyplňovat

1. Geografické údaje
Vesnice Zákolany leží na území okresu Kladno a náleží pod Středočeský kraj. Příslušnou
obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Kladno. Obec Zákolany se rozkládá
asi třináct kilometrů severovýchodně od Kladna. Trvalý pobyt na území této středně velké
vesnice má úředně hlášeno kolem 550 obyvatel. Zákolany se dále dělí na tři části, konkrétně
to jsou: Kováry, Trněný Újezd a Zákolany. Vesnice Zákolany leží v průměrné výšce 235
metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1282.
Celková katastrání plocha obce je 568 ha, z toho orná půda zabírá šedesátčtyři procent.
Lesy zabírají pouze kolem jedné desetiny katastru obce. Vzhledem k geografické poloze
bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem.

2. Demografické údaje
obec, místní část, osada

celkový počet

obec Zákolany

550

celkem

550

předproduktivní
věk

produktivní věk
muži
ženy

poproduktivní věk

Stav k 1.1.2010-dle ČSÚ

3. Významné subjekty / objekty nacházející se na území obce
Státní správa a samospráva
subjekt / objekt
Obecní úřad

adresa
Zákolany 50, 273 28

telefonní spojení

poznámka

telefonní spojení
606 789 598

poznámka

Právnické a podnikající fyzické osoby
subjekt / objekt
Česká pošta, pobočka
Zákolany

adresa
Zákolany
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Zdravotnická zařízení
subjekt / objekt
obvodní lékař
dětský lékař
zubní ambulance

adresa

telefonní spojení

poznámka

adresa
Zákolany

telefonní spojení
774 333 026

poznámka

adresa
Zákolany

telefonní spojení
724 358 682

poznámka

adresa

telefonní spojení

poznámka

Trněný Újezd

739 035 352

Kováry

603 511 449

Sociální, školská a kulturní zařízení
subjekt / objekt
ZŠ a MŠ

Průmyslové objekty a zařízení – nejsou
subjekt / objekt
23 pm s.r.o.

Zemědělské objekty – nejsou
subjekt / objekt
J.Nosek, soukromý
zemědělec
J. Holíková, farma

4. Popis infrastruktury
V obci je vybudována kompletní infrastruktura, dopravní spojení do Kladna, Kralup n. Vl.
a Prahy. V obci zastavují autobusové linky jedoucí do těchto cílů: Kladno, Kralupa n. Vl.,
a Prahy. Inženýrské sítě a asfaltové komunikace jsou s únosností 80 kN.
Silniční doprava
Obcí prochází silnice 101.

Železniční doprava
Obcí vede železniční trať Kladno – Kralupy n. Vl.

Letecká doprava
Ne

Vodní doprava
Ne
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Technická infrastruktura (teplo, plyn, elektřina, ropa, pitná voda, ČOV, kanalizace)
• Komunikace 101 převedeny do vlastnictví SUS.
• Místní komunikace jsou ve vlastnictví obce Zákolany.
• Veřejné osvětlení je ve vlastnictví obce Zákolany.
• Vodovod je ve vlastnictví VEOLIA Středočeské vodárny a.s.
• Rozvod plynu –plynovodní síť- je ve vlastnictví RWE a.s.

Telekomunikace
•
•

Rozvody telefonu –digitální telekomunikační síť
Obecní rozhlas
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