v roce 1645, vypálili ves Švédové, a to doslova „z gruntu“ – z osmi statků a tří chalup nezůstalo jediné obydlí.
Ves zůstala pustá až do konce 18. století, kdy zde její tehdejší majitel, agilní Alois Josef z Lichtenštejna, zřídil
deset nových hospodářství.
Větší růst obce nastal až po první a zvláště po druhé
světové válce. K hlavnímu městu byl Újezd nad Lesy
připojen roku 1974. To už měl skoro 900 domů a přes
3300 obyvatel.
K Újezdu patří neoddělitelně také osada Blatov, o níž
máme první zmínky z roku 1229. Jejími prvními obyvateli byli dřevorubci pracující v blízkém lese Vidrholec.
Je pozoruhodné, že zatímco na některých starých mapách je Blatov vyznačen, Újezd nikoli. V roce 1788 měl
Blatov pět domů, s Újezdem byl spojen v jednu obec
v polovině 19. století, kdy zde stálo stavení patnáct.

Centrum Blatov
Ještě v době, kdy byl Újezd nad Lesy vnímán pouze jako soubor rodinných domů, které se stavěly po několik staletí
podél silnice směrem na Kolín, začala vznikat myšlenka na vytvoření centra obce. K tomuto záměru se naskytl
pozemek uprostřed Újezdu, který byl v té době jen nevyužitým polem.
V roce 2006 se Ing. Eduard Šťastný se svou firmou intenzivně zabýval projektem na zástavbu tohoto pozemku
polyfunkčním objektem, který by byl svým exteriérem nejen ozdobou centra obce, ale i funkčním zařízením, které by
výrazně zpříjemnilo a oživilo bydlení občanů Újezdu nad
Lesy. Po projektových přípravách a dlouhých administrativních jednáních byla konečně v dubnu 2007 zahájena
stavba centra Blatov. Na ploše téměř 7500 m² byly vyprojektovány dva samostatné objekty. První je polyfunkční
dům, který obsahuje mnohé obchodní prostory převážně
pro doplňkové služby a obchody a také několik bytových
jednotek. Jsou zde umístěny i garáže. Dále vzniká plocha
k odpočinku obyvatel obce a samozřejmě nebylo opomenuto životní prostředí. V projektu je zahrnuto více než
2500 m² zeleně. Stavba tak rozsáhlého komplexu ještě
nebyla v novodobé historii Újezda realizována. Po téměř
jedenapůlletém úsilí bylo Centrum Blatov dokončeno
a v září 2008 kolaudováno. Nyní, po tříletém provozu,
si nikdo z občanů Újezdu nad Lesy nedovede obec bez
vzniklého náměstíčka a obchůdků představit. Pan Ing Eduard Šťastný k celému projektu dnes říká: „V současné době
pracujeme již v třetí etapě na dokončení náměstí Blatov, která je architektonicky zpracována jako uzavření celého prostoru.
V objektu budou obchody a služby potřebné v této městské části.“
V roce 2010 dokončila firma Ing. Eduarda Šťastného Prosper s.r.o. jižně od centra Blatov bytový komplex Račiněveská, který byl druhou etapou výstavby viladomů se zahrádkami Oplanská. Je jisté, že se Ing. Šťastný nesmazatelně
zapsal do tvorby nové podoby Újezdu nad Lesy.

Koloděje
Nejstarší zpráva o Kolodějích je patrně z roku 1281, kdy patřily pražské patricijské rodině Rokycanských. Menhart
Rokycanský, který se připomíná v roce 1310, založil nejspíš zdejší tvrz. Ta byla později přestavěna v malý gotický hrad
a opevněna hradbami, příkopem a okrouhlou věží. Býval tu zřejmě i obytný palác a kaple. Kolem roku 1358 získal
Koloděje Karel IV. pro svého bratra Jana Jindřicha, moravského markraběte, aby mohl „prodlévat v jeho blízkosti“. Roku
1589 se stal vlastníkem celého kolodějského zboží Jaroslav Smiřický ze Smiřic a v tomto rodě zůstalo až do Bílé hory. Po
konfiskaci je roku 1622 koupil místodržitel Karel z Lichtenštejna a připojil je ke svému uhříněvskému panství. V držení
Lichtenštejnů zůstaly Koloděje až do konce první světové války. Někdejší tvrz, zpustlá za třicetileté války, a později
hrádek se postupně díky tomuto rodu změnila v zámek. Přestavba probíhala v letech 1706–1720 podle plánů italských
architektů. Interiéry byly ozdobeny malbami Brandlovými a Škrétovými. Současně se stavbou zámku byla upravena
i rozlehlá zámecká obora (60 ha). Na protékajícím potoce byly vybudovány dva rybníky s ostrůvky a můstky na břeh.
Kolodějský zámek prožil slavnou noc v roce 1791, kdy se převážely korunovační klenoty z Vídně ke korunovaci
Leopolda I. a byly zde 6. září uloženy přes noc.
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