
Něco málo z historie budovy OÚ Dolany  a současnost        

         Budova Dolany čp. 125 vznikla rozdělením od budovy čp. 33 – Pohostinství Dolany.  
Nejstarší známá zmínka o budově čp. 33  je z roku 1610,  a hovoří se o ní,  jako o první 
panské hospodě v Dolanech. 

         Dolanská obec tuto budovu koupila v přídělovém řízení v r. 1925 za 15.000,- Kč. 
Tehdy se jednalo o přízemní stavbu se sedlovou střechou. Budova byla zčásti přestavěna 
a byla v ní zřízena četnická stanice s bytem pro velitele.  Jen pro zajímavost prvním 
velitelem na této stanici byl Jan Pilař a od roku 1925 do konce 1949 se na této četnické 
stanici vystřídalo 22 četníků. K datu 30.4.1949 byla  četnická stanice v Dolanech zcela 
zrušena. 

          V roce 1935 byla tato budova zčásti zdemolována a na budovu bylo přidáno patro 
včetně nového schodiště. Na budovu byl nainstalován nový krov včetně eternitové krytiny. 
V této nově zrekonstruované části budovy Dolanská obec zřídila četnickou stanici s bytem 
pro velitele, kampeličku (Jen pro zajímavost – kampelička byla v Dolanech založena 
27.9.1896), obecní úřadovnu a později i mateřskou školu.  V roce 1947 byl v budově 
zřízen mandl. 

         V lednu 1950 byla zřízena obřadní síň a z bytu velitele stanice vznikla obecní 
úřadovna. V roce 1958 byl v přízemí zřízen poštovní úřad, původně sídlící v budově 
Dolany čp. 6 (u Hloušků). Poštovní úřad, nacházející se v přízemí, byl přemístěn ze 
severní strany na stranu jižní a bylo zazděno průčelí. 

        V roce 1990 byl Místní národní výbor Dolany přejmenován na Obecní úřad Dolany. 

        Na místě původního poštovního úřadu bylo od 1.4.1991 zřízeno kadeřnictví Vlasta 
Rosová. Rovněž v roce 1991 byla započata přestavba obřadní síně na ordinaci 
praktického lékaře, která  byla otevřena v měsíci červnu. 

         V roce 1997 provedla Obec Dolany na budově čp. 125 kompletní opravu fasády, 
brizolit byl přeštukován a byla provedena nová malba. 

         Dne 1.7.1998 došlo k definitivnímu ukončení provozu filiálky České spořitelny v 
Dolanech. 

        Obec Dolany začala uvažovat o rekonstrukci budovy čp. 125 v roce 2000. Na základě
zpracované studie bylo již tehdy rozhodnuto,  že se budova nebude rekonstruovat,  ale 
dojde k výstavbě budovy nové.  Vzhledem k dané skutečnosti, že obec neměla k dispozici 
volné finanční prostředky a ani se jí nepodařilo získat dotaci pro tento účel, realizace 
plánované výstavby  se posunula na později. Původní budova již v současnosti 
neodpovídala potřebám občanské vybavenosti obce Dolany, které hrají v rozvoji obce 
významnou roli. 

         V březnu 2013 byly započaty práce se stěhováním provozoven a následně začala 
probíhat demolice budovy čp. 125.  Demolice budovy byla dokončena 27.4.2015. Poté 
následovala výstavba nové víceúčelové budovy obce Dolany.  Původně bylo naplánováno 
podsklepení budovy, ale z důvodu výskytu vysoké hladiny spodní vody, bylo od tohoto 
záměru upuštěno. Budova byla nakonec postavena jako nepodsklepená a  bezbariérová. 
K 1. červnu 2013 byla ukončena betonáž základů a desky. Hrubá stavba budovy trvala 
zhruba do konce měsíce srpna 2013.  Již k 30.9.2014 se budova mohla pyšnit novou 
střechou. K 30.4.2014 byla dokončena montáž oken,a  ve stejném roce  2014 probíhaly 
veškeré zednické práce uvnitř budovy včetně fasády. 



          V červenci roku 2014  probíhlo připojení budovy na inženýrské sítě vč. připojení 
ČOV v areálu MŠ Dolany.  

        V roce 2015 probíhala kompletace elektro, topení, výtahu,  montáž nábytku a 
zábradlí. 

         Od 1.3.2015 probíhají stavební úpravy návsi v Dolanech.

        V roce 2015 probíhala kompletace elektro, topení, montáž nábytku, zábradlí, výtah. 

Výstavba probíhala v letech 2013-2015  bez jakékoliv dotace a vyžádala si 9.700.000,- Kč.

Celkem pořizovací náklady  9.700.000,- Kč

z toho materiál 2.866.000,- Kč

střecha včetně  krovu  818.000,- Kč 

ČOV 240.000,- Kč

okna včetně vstupních hlavních dveří 734.453,- Kč 

instalační práce vč.sanitárního vybavení 482.000,- Kč 

elektroinstalace 781.000,- Kč 

tepelné čerpadlo včetně vrtů 370.000,- Kč

výtah 445.000,- Kč 

zábradlí 76.000,- Kč 

vnitřní dveře včetně obložek  570.000,- Kč  


