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I. Charakteristika obce 
 
Obec Oplany leží v jihozápadní části okresu Kolín, na okraji významné 
rekreační oblasti jižně od Kostelce nad Černými lesy. Leží ve zvlněné krajině, 
jsou obklopeny komplexem lesů.   
Sousedícími obcemi jsou: Konojedy, Vlkánčice, Horní a Dolní Drletín, Stříbrná 
Skalice, Nučice, Výžerky.  
První písemná zmínka o Oplanech je z  roku 1379.  
 
Obec má k 1. 1. 2005 trvale přihlášeno 65 obyvatel, z toho 5 dětí do 15ti let, 4 
studenty, občanů v produktivním věku je 37 a nepracujících důchodců je 19. 
V obci nejsou pracovní příležitosti. Občané v produktivním věku dojíždějí do 
zaměstnání nejen do blízkého okolí (Kostelec nad Černými lesy, Nučice, 
Výžerky), ale i do hlavního města.  
Katastrální území Oplany má výměru 580 ha, z toho je většina lesů (310 ha), 
zemědělské půdy 241 ha.  
 
Po roce 1989 získaly Oplany opět svou samostatnost.  
 
 
 
II. Předmět programu 
 
Program schválený zastupitelstvem obce Oplany vytyčuje nejvýznamnější 
aktivity, které by obec v období 2005 – 2010 měla realizovat, ale rovněž se 
snaží zdůraznit také zájem zastupitelstva podporovat široké zapojení občanů 
do dění obce.  Základem pro rozvoj obce je zpracování územního plánu. 
Významným faktem pro budování sounáležitosti a občanského patriotismu 
bude schválení heraldických symbolů obce, na jejichž  zpracování bude 
vyhlášena sbírka a schvalování návrhů bude probíhat formou veřejné diskuse 
za účasti co největšího počtu občanů obce.  
 
 

a) Osvětové, kulturní a společenské akce 
 
V Oplanech má dlouhodobou tradici „Sbor dobrovolných hasičů“. Posláním 
sboru jsou zásahy při  havarijních akcích.  Zúčastňuje  se hasičských soutěží 
v okrese. Má k dispozici požární zbrojnici a příslušné  vybavení a jejich činnost 
bude nadále dle možností finančně a organizačně podporována a rozvíjena  
 
K rozvoji sounáležitosti místních obyvatel s obcí slouží sportovní a kulturní akce.  



                                                                                                                               

                                                                                               

V roce 2005 byly položeny základy tradičním akcím, které budou 
v následujících letech organizovány.  
 
Jedná se o tyto akce: 
 

 Tříkrálové koledování – zapojení dětí a mládeže do  občanských sbírek  
 Masopustní maškaráda pro děti i pro dospělé 
 závod na běžkách  „Oplanská běžka – ( při nedostatku sněhu) pěška“ 

aneb po stopách Oplanského „Já-Ty“ho 
 velikonoční noční putování za pokladem „Oplanská Velká noc“ 
 velikonoční pomlázka 
 pálení jarních ohňů – čarodějnic 
 Dětský den s hasiči 
 cyklistický závod „ KolOplan“  
 dobrodružnou stezku pro děti  
 Oplanská pouť 
 slavnostní setkání seniorů u příležitosti Dne seniorů 
 Oplanská bloudička – orientační běh 
 Oplanská posvícenská zábava 
 Vzpomínkový pochod u příležitosti vzniku Československé republiky 
 Mikulášská nadílka pro děti 
 Mikulášské zábava pro dospělé 
 Vánoční turnaj ve stolním tenise 
 Společné loučení se starým rokem a vítání nového roku  

 
Stávající program předpokládá nadále pokračovat v pořádání obdobných 
akcí. 
 
Jedním ze základních předpokladů zapojení obyvatel do života obce je 
informovanost občanů. K tomu bude nadále využívána úřední deska. Zde 
jsou vystavovány informace o činnosti obecního zastupitelstva, informace o 
připravovaných kulturních, sportovních a společenských akcích, vyhláškách 
obecního úřadu atd.  Obec vlastní internetovou doménu. Pro zpřístupnění 
informací o životě v obci  bude dokončení výstavby internetových stránek. 
 
Důležité akce, jubilea a problémy vývoje obce jsou zaznamenávány v kronice 
obce, která je vedena od roku 1849 a zachovává pro další generaci historii 
obce a podporuje tak patriotismus občanů.  
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

                                                                                               

b) Rozvoj podnikání v obci  
 
V obci působí čtyři podnikatelské subjekty (výroba tažného zařízení a pařáků, 
provoz hostince, samostatně hospodařící rolník, Callpin s. r.o.) Pro stabilizaci 
mladého obyvatelstva a přilákání podnikatelů obec zařadí do územního 
plánu stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů a pozemků pro 
podnikání. 
 
 

c) Zachování a obnova venkovské zástavby  
 
Rozvoj venkovské zástavby bude vycházet z územního plánu obce, který by 
měl být schválen nejpozději do konce roku 2008. V tomto směru je prvořadým 
úkolem údržba a obnova fasád střech a to jak u trvale obydlených domů, tak 
i rekreačních, stejně jako i oprava drobných hospodářských objektů.  
 
 
     d) Úprava veřejných prostranství  
 
Oplany nemají výrazný centrální prostor, který by vyžadoval zvláštní úpravy. 
Pro zlepšení provozních podmínek bude účelné zřídit odpočinková místa 
s lavičkami a to u kapličky, u požární nádrže a u zastávky autobusu. Bude 
nutné zlepšit prostředí u zastávky autobusu. Postupně bude nezbytné obnovit 
místní komunikace a chodníky.  
 
 

e) Technická infrastruktura 
 
Pro zlepšení krajinného, přírodního a životního prostředí Oplan bude 
podporována  realizace  výstavby čistírny odpadních vod a retenční nádrže.  
 
 

f) Ochrana a obnova kulturní krajiny 
 
Oplany leží v kvalitním přírodním a krajinném prostředí.  V zastavěném území i 
ve volné krajině se zachovala bohatá doprovodná a rozptýlená vzrostlá 
zeleň, kterou je nezbytné maximálně chránit a obnovovat.  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                               

                                                                                               

III. Seznam akcí 
 

Termín 
realizace 

Název akce Předpokládané 
náklady  v Kč 

2006 Schválení heraldických symbolů obce 15  000,- 
každoročně Masopust 1 500,-  
každoročně Oplanská  b(p)ěžka 1 500,- 
každoročně Velká noc 1 500,- 
každoročně Pálení jarních ohňů                      1 000,- 
každoročně Dětský den s hasiči  2 000,- 
každoročně KolOplan 10 000,- 
každoročně Oplanská bloudička  1 000,- 
každoročně Oplanská pouť 5 000,- 
každoročně Den seniorů 1 500,- 
každoročně Pochod republiky 500,- 
každoročně Oplanské posvícení 1 000,- 
každoročně Mikulášská nadílka 1 500,- 
každoročně Vánoční turnaj ve stolním tenise 1 500,- 
každoročně Oslavy konce roku 3 000,- 
každoročně Hasičské soutěže 2 500,- 
každoročně Vytváření pracovních příležitostí  300 000,- 
každoročně Kulturně sportovní dny pro děti 2 000,- 
každoročně Výzdoba obce u příležitosti vánočních svátků 2 500,- 
každoročně Podpora občanských akcí  5 000,- 
každoročně Výchova obecních lesů 50 000,- 

průběžně Vedení kroniky 500,- 
2005 - 2008 Zpracování ÚPD 300 000,- 
průběžně Údržba obecní zeleně (prořezávání větví, sekání 

trávníků) 
5 000,- 

2006 Zalesňování obecního pozemku „Ve Spáleném“ 200 000,- 
2006 Rozšíření veřejného osvětlení  100 000,- 

2006 - 2010 Obnova místních komunikací dle plánu priorit  
Na Průhon, Na kopec, U hasičské nádrže,  Ke 
škole 

2 250 000,- 

2006 – 2 010 Úprava prostranství kolem pomníku padlých 5 000,- 
2006 - 2010 Instalace laviček 5 000,- 
2007 - 2010 Úprava prostranství a údržba čekárny na 

zastávce autobusu 
10 000,- 

2007  Úprava veřejného prostranství na  víceúčelovou 
zónu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže 

270 000,- 

2007 Obnova dopravního značení v obci 60 000,- 



                                                                                                                               

                                                                                               

2007-2030 Rekonstrukce budovy č. 11 s podnikatelským 
záměrem 

2 500 000,- 

2007 –2015  Rekonstrukce budovy OÚ 750 000,- 
2007 - 2015 Výstavba retenční nádrže „U náramky“ 3 250 000,- 
2008 - 2015 Rekonstrukce hasičské zbrojnice 500 000,- 
2010 - 2030 Vybudování kanalizace odpadních vod 10 000 000,- 
2010 - 2030 Čistírna odpadních vod 5 500 000,- 
2010 - 2030 Vybudování vodovodu 8 500 000,- 

 
 
 
 

V Oplanech dne 2. prosince 2005 
 
 


