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PROFIL OBCE BRODEC

1. Souhrnné informace
Statut
Obec s pověřeným úřadem
Obec s rozšířenou působností
Adresa obecního úřadu
IČ
Telefon
e-Mail
Web
Starosta
Místostarosta
Počet členů zastupitelstva
Číslo účtu
Úřední hodiny
Územně plánovací dokumentace
Počet obyvatel
Věkový průměr obyvatel
Katastrální území
Nadmořská výška
První písemná zmínka o obci
Počet částí obce
Zájmová organizace
Starosta SDH
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obec
Louny
Louny
Brodec č.p. 36, 440 01 Louny
00831778
+420 415 691 168
ou.brodec@seznam.cz
www.obec-brodec.cz

7
Po.7:30–16:30
St.7:30–16:30
20:00
Dokončena v roce 2009
86
47,7 let
285 ha
300 m.n.m.
r. 1411
1
Sbor dobrovolných hasičů
Ing. Petr Klíma

Pá.11:30–
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2. Charakteristika obce
Obec Brodec katastrálně spadá do Ústeckého kraje, je vzdálená 8 km od Loun (dříve okresní
město).Obec se nachází v překrásném údolí lounského Podlesí v žatecké chmelařské oblasti
na samém úpatí chráněné krajinné oblasti Džbán.
Obec Brodec svou minulostí nepředstavuje významné historické centrum, ale je turisticky
zajímavou lokalitou z hlediska okolní přírody a krajiny. Obcí je vedena cyklostezka a celkem 3
značené turistické trasy. Zejména milovníci úžasných přírodních scenérií mohou vidět krásné
výhledy na České středohoří,hrad Hazmburk i vzdálené panorama Krušných hor.
Řada objektů v obci je využívána pro rekreační účely a krátkodobé rekreace.
Brodec má sice bohatou historii, ale nemá žádné významné objekty, které by bylo možné
nazývat chráněnými kulturními památkami.
Mezi významné osobnosti rozhodně patří Prof.Ing.Václav Fric, DrSc., rodák z Brodce, který
vykonával významné funkce v oboru chmelařství, vyučoval na katedře rostlinné výroby
Vysoké škole v Praze. Byla mu udělena Mendlova medaile Československé akademie věd.
Struktura a počet obyvatel v Brodci ke dni 1. 1. 2015

Věk
Celkem
Muži
Ženy

0-14
5
1
4

Počet obyvatel
15-59
60-64
47
10
26
5
21
5

65a více
19
12
7

Věkový průměr obyvatel 47,7 let.
Věková struktura obyvatelstva naznačuje do budoucnosti možné sociální hrozby a problémy
v zachování obsazenosti obce trvale žijícími obyvateli.
Dnes žije v Brodci trvale žijících obyvatel ve 28 domech. Ostatních 26 domů je využíváno
k rekreačním účelům. V katastrálním území Brodce je postaveno 13 rekreačních chat.
V Brodci došlo po 2. světové válce ke značnému poklesu trvale žijících obyvatel. Při osídlování
pohraničí ( což bylo i Žatecko) se odstěhovaly početné rodiny.
Počet obyvatel v letech 1846-2013.
V roce 1846 měla obec
1862
1870
1880
1900
1910
1929
1949
1970
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36 domů
39
39
50
50
63
62
60

268 obyvatel
348
280
306
323
322
342
216
121
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2006
2010
2011
2013
2014

24
27
26
26
28

65
73
69
71
81

Pracovní příležitosti
V obci Brodec nejsou žádné pracovní příležitosti, většina obyvatel hledá práci v Lounech a
okolí.
Zastupitelé obce Brodec jsou neuvolnění pracovníci.
Veřejně prospěšnou práci pro obec zastává jeden občan, hrazený částečně z finančních
prostředků obce a finančních prostředků přerozdělovaných Úřadem práce.

3. Vybavenost obce
Technická infrastruktura
V obci je vybudovaná dešťová kanalizace, splašková kanalizace v obci není.
V roce 2009 byla vybudovaná rozsáhlá investiční akce – vodovodní řad . Zapojilo se celkem
97% obyvatelstva.
Ke konci roku 2013 byla v celé obci dokončena výstavba místních komunikací. Byla
zrekonstruovaná budova hasičské zbrojnice, opravena budova obecního úřadu a vybudováno
sběrné parkoviště. U hasičské zbrojnice byl vybudován dětský koutek s prvky na hraní a
pohybové aktivity dětí. Pro spolek dobrovolných hasičů byla zrekonstruovaná klubovna a
zasedací místnost. Dále byla opravena autobusová zastávka v obci. Upravila se i tzv. spojovací
cestička uprostřed obce, která vede k autobusové zastávce. Dokončila se úprava sportovního
hřiště na návsi a zbudováno bylo odpočinkové místo s lavičkami.
Došlo k rekonstrukci a úpravě sběrného dvora.
Obcí Brodec prochází silnice regionálního významu č. III/22929.
V Územním plánu obce Brodec je počítáno se zřízením dalších tras cyklostezek, které by měly
navazovat na ostatní cyklostezky sousedních obcí soustředěných v mikroregionu Lounské
Podlesí v návaznosti na město Louny.
Občanská infrastruktura
Obec Brodec je malou obcí takže nemá vlastní mateřskou školu ani základní školu. Děti
navštěvovaly základní školu v Cítolibech, Ročově či v Lounech.
Základní zdravotnická péče je poskytována v obci Cítoliby a Louny.
Pro sportovní vyžití je obec vybavena menším sportovním hřištěm, které je nově upravené.
V obci není žádný kulturní dům ani větší prostory, kde by se daly pořádat kulturní a
společenské akce. Všechny akce se vždy organizovaly na sportovním hřišti. Po rekonstrukci
klubovny v hasičské zbrojnici je možné některé menší společenské a kulturní akce uskutečnit
právě v klubovně.

Profil obce Brodec

Stránka 3

V současnosti nemá obec ani obchod se smíšeným zbožím ani restaurační zařízení. Občané si
mohou nakoupit v obchodě 2 km vzdáleném v obci Líšťany, Cítoliby, Ročov a Louny.
V Brodci je fungující Sbor dobrovolných hasičů, který oslavil již 115-tý rok od svého založení.
Za tuto dobu prošel SDH mnoha různými proměnami, v posledních letech se sbor podařilo
omladit.
Kulturní oblast
V Brodci se každoročně koná řada kulturních a společenských akcí. Vzhledem k tomu, že se
kulturní akce pořádaly na sportovním hřišti bylo nutné akce přizpůsobit počasí a ročnímu
období. Přesto se konaly taneční zábavy,pálení čarodějnic, akce se soutěžní a sportovní
tématikou pro děti i dospělé, turnaji ve volejbalu, dětské akce pro místní děti a děti chalupářů.
Uskutečnily se akce: Silvestry, Velikonoce, Mezinárodní den dětí, Hurá na prázdniny, Zpívá celá
rodina, Hry bez hranic,Poslední zvonění, Výlov rybníka, Reprezentační ples MLP, Václavská
zábava, Rozsvícení vánočního stromu,Oslavy 600 let od první písemné zmínky o Brodci a další.

4. Historie a zajímavosti obce
Přiblížit nejstarší dějiny Brodce, jedné z nejkrásněji položených vesnic na Lounsku, není vůbec
jednoduché. Problém vězí v tom, že tvrz v obci se v dávných dobách jmenovala jinak než
osídlení, které se rozložilo na jejím úpatí.
Tvrz měla název Brodec, zatímco vesnice měla jméno Nevězenice. Poprvé o tvrzi Brodec se
psalo v roce 1373.
Nejstarší písemná zmínka o Nevězenicích je mladšího data, a to roku 1411. Za dalších 200 let
tvrz Brodec i Nevězenice vlastnilo mnoho pánů a různá šlechta.
V polovině 17. století byl Brodec stále Brodcem, ale název vesnice Nevězenice zaniká.Název se
přestával používat a byl nahrazován názvem Brodec. Ve druhé polovině 17.století název
Nevězenice zcela mizí.
V roce 1664 si Brodec koupila Markéta BlandinaSchútzová z Leipoldsheimu – paní z Cítolib.
Takže po téměř stovce let se Brodec vrátil k Cítolibům.

5. Životní prostředí
Brodec se nachází v překrásném údolí lounského Podlesí., v žatecké chmelařské oblasti na
samém úpatí chráněné krajinné oblasti Džbán. Odpradávna se tato oblast nazývala
„podlesím“.
Podlesí je v podstatě vymezeno z pohledu krajinného a přírodního reliéfu na údolí tří potoků:
Pochválovského, Klášterského a potoku Hasina.
Poloha obce Brodec je typická údolním i srázovitým posazením. Dominujícím kopcem je tzv.
Varta s nadmořskou výškou 380 metrů nad mořem.
Nad severní částí brodeckého údolí se rozprostírá rovinatá část, která náhle přechází do strání.
Zde se nacházejí aleje ovocných stromů, ale i remízky a menší sady. Stráně a louky se využívaly
k pastvě ovcí, nyní hovězího dobytka.
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Z geologického hlediska patří katastrální území Brodec k území s rozmanitým půdním
složením. Převládá červeně zbarvená půda, obsahující hodně železa, manganu a dalších kovů.
Za zmínku stojí i zastoupení opuky. Ta byla v minulosti hojně používána při stavbě obydlí.
Obec Brodec má zajímavou povětrnostní charakteristiku. Poloha obce se nachází v tzv.
„dešťovém stínu“, takže patří k sušším oblastem.

6. Rozvojové záměry obce Brodec
Obec Brodec má pro své území zpracovaný Územní plán z roku 2009, který byl vydán Obecně
závaznou vyhláškou č. 1/2009.
Územní plán obce se stal dlouhodobým koncepčním dokumentem pro další rozvoj obce.
Přehled realizovaných projektů za období 2007 – 2013
Název akce
Projektová
dokumentace
a
inženýrská činnost VŘ
Vodovodní
řad
a
domovní přípojky
Rekonstrukce
veřejného osvětlení
Oprava
střechy
hasičské zbrojnice
Zlepšení infrastruktury
a vzhledu obce

Realizace Náklady
(bez DPH)
2007
444.822

Způsob financování

2008
2009
2011

10,114.218

7,585.663 – SZIF
2,528.555 – vlastní zdroje
60.000 – vlastní zdroje

2012

338.000

2013

Obnova
a
rozvoj 2013
občanského vybavení a
služeb
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60.000

4,854.300

5,591.830

444.822 – Fond vodního
hospodářství ÚK

212.000 – POV ÚK
126.000 – vlastní zdroje
3,771.617 – PRV
200.000 – Fond ÚK
882.683 – vlastní zdroje
4,851.647 – PRV
200.000 – POV ÚK
540.183 – vlastní zdroje
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