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obec Kamenné Žehrovice adresa OÚ telefon fax email 

web http://www.kamenne.zehrovic

e.cz 
Karlovarská 6, 273 01 
Kamenné Žehrovice 

 
312 658 003  
 

312 524 537 ou.kamennezehrovic
e@cz 

starosta Soňa Černá adresa bydlišt ě telefon mobil email 

    724 181 803 starostka@kamen
nezehrovice.cz 

Jestliže N – kontakt na 
zaměstnavatele *  adresa firmy telefon fax email 

     

místostarosta  adresa bydlišt ě telefon mobil email 

JUDr. Marek Starý   775 994 521 MStary@seznam.
cz 

* v případě, že je starosta uvolněný, nevyplňovat 
 

Kamenné Žehrovice se nacházejí ve Středočeském kraji, asi 7 km jihozápadně od města 
Kladna, na hlavní silnici z Prahy do Karlových Varů (v blízkosti rychlostní komunikace R6). 

Přírodní hranici obce tvoří na severovýchodě zalesněné území a Turyňský rybník, táhnoucí se 
do sousední vesnice Srby, jehož přítokem je potok Kačák, který Kamennými Žehrovicemi 
protéká. 

Obec byla známá ložisky pískovce zvaného žehrovák. Kámen byl prý použit na stavbu 
Karlova mostu, při stavbě pražských hradeb i bran, nebo na stavbu chrámu sv.Víta. 

V současné době žije na území obce 1 749 obyvatel a obec má 541 domů. V obci je základní 
škola, mateřská škola, pošta, nádraží a dvě stanice autobusu, které umožňují přímé spojení s 
okolními obcemi a také s Prahou, Karlovými Vary, Žatcem, Rakovníkem a Kladnem. 

 

 

obec, místní část, osada celkový po čet předproduktivní 
věk 

produktivní v ěk 
poproduktivní v ěk 

muži  ženy 
obec Kamenné Žehrovice 1 713     

      
celkem 1 713     

          Stav k 1.1.2010-dle ČSÚ 

 

 

B7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI 

1. Geografické údaje 

2. Demografické údaje 

3. Významné subjekty / objekty nacházející se na úz emí obce  

Státní správa a samospráva 
subjekt / objekt  adresa  telefonní spojení  poznámka  

Obecní ú řad Karlovarská 6. 273 01 Kamenné 
Žehrovice  312 658 003  
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V obci je vybudována kompletní infrastruktura, kvalitní dopravní spojení do Kladna a do 
Prahy. V obci zastavují autobusové linky jedoucí do těchto cílů: Kladno, Nové Strašecí, 
Praha, Rakovník, Zbečno. Inženýrské sítě a asfaltové komunikace jsou s únosností 80 kN 
chodníky ze zámkové dlažby v šířce 2m. 

 

 

 

 Ne 

Právnické a podnikající fyzické osoby 
subjekt / objekt adresa telefonní spojení poznámka 

     Česká pošta Karlovarská 6     312 658 046  

Zdravotnická za řízení 
subjekt / objekt  adresa  telefon ní spojení  poznámka  
obvodní léka ř Mírové nám.   312658035  

             dětský léka ř Mírové nám.  312658577  
zubní ambulance Mírové nám. 312658145  

Sociální, školská a kulturní za řízení 
subjekt / objekt  adresa  telefonní spojení  poznámka  
Základní škol a Karlovarská ul.  312658070  
Mateřská škola  Školní ul.  312658090  
Místní knihovna  Karlovarská ul.    

Průmyslové objekty a za řízení – nejsou 
subjekt / objekt adresa telefonní spojení poznámka 
RUMPOLD s.r.o.  Karlovarská ul.  602781144  

4. Popis infrastruktury 

                 Silni ční doprava 
       Obcí prochází silnice R6, 606 Praha – Karlovy Vary 
Okrajem katastrálního území obce vede rychlostní silnice R6 E48 , nejblíže je exit 16 (Velká Dobrá) ve 
vzdálenosti 6 km.  

 

                 Železni ční doprava 
Železniční trať včetně železniční stanice na území obce je – trať Praha - Rakovník.  

  

                 Letecká doprava 
 

                    Ne 

                 Vodní doprava 
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• Rozvody telefonu –digitální telekomunikační síť 
• Obecní rozhlas 
• SMS systém 

 

 

 

 

               Technická infrastruktura (teplo, plyn, elektřina, ropa, pitná voda, ČOV, kanalizace) 
• Komunikace a chodníky převedeny do vlastnictví obce Kamenné Žehrovice. 
• Veřejné osvětlení je ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. 
• Kanalizace a vodovod – jednotná kanalizační síť a čistírna odpadních vod je ve vlastnictví obce, 

vodovod je ve vlastnictví VEOLIA Středočeské vodárny a.s. 
• Rozvod plynu –plynovodní síť- je ve vlastnictví RWE a.s. 

                Telekomunikace 
 


