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Rozmach obce podpořil nálež železné rudy v první polovině 19. století. Nučická rudná čočka byla nejmocnější v zemi a v části obce
na Škrobech vznikl prosperující důl, který přilákal spoustu lidí a počet
obyvatel se tehdy téměř zdvojnásobil, tedy narostl rychlostí přímo
americkou, jak situaci popsal spisovatel J. Š. Baar, který v místní škole vyučoval náboženství. Budova školy byla postavena v roce 1899.
Kompletní rekonstrukcí prošla o téměř 110 let později.
Kaplička ve středu obce byla postavena v roce 1903 původně jako
hasičská zbrojnice. Stala se centrem veškerého dění v obci. Zde vyhlašovali nejdůležitější události doby. V roce 2009 prošla kompletní
rekonstrukcí a stala se opět centrem kulturního dění v obci. V současné době slouží jako obřadní síň.

Jinočany byly oblíbeným místem k životu a dobrou adresou jak v mladší době kamenné tak i bronzové. Dosvědčují to bohaté archeologické
nálezy na území obce, které jsou součástí sbírek okresního muzea –
expedice Závist. Jedná se o nálezy keramiky, nástrojů, šperků a zbraní. Obec se nachází v pásmu Barrandienu jsou ve sbírkách zastoupeny
i nálezy zkamenělin. První domy vyrostly okolo pramene na náměstí,
který napájí dnešní rybník. Právě zde stávala poustevna, která dala
obci jméno (od staročeského jinok neboli poustevník). Později přetvořeno na ves lidí bydlících v Jinocích, tedy Jinočany.

Kostel na Krtni je nejenom místem posledního odpočinku jinočanských občanů, ale bývalo to pohanské božiště, později ves s dvorcem.
Ta zanikla díky nájezdu husitů, ale kostel románského původu bouři
přestál. Je to jeden z nejstarších kamenných kostelů v Čechách.
Druhá část obce Mirešice je prvně připomínána již v roce 1279. Tehdy je připomínán dvůr, který zde stojí v přestavěné podobě dodnes.
V jeho bezprostřední blízkosti vybudovali Benediktýni rybník velkorysých rozměrů, který je přesto nazýván Malý. V současnosti je toto místo díky činnosti místního spolku Rybářů jedinou oázou klidu a odpočinku.
Historický pohled – náměstí

První zmínka pochází z roku 1352, kdy byly Jinočany připsány farnosti Krteňské. Vlastnictví po 20 letech potvrdila královna Eliška Pomořanská, která okolím konala pouť za uzdravení císaře Karla IV. Darovala obec farnosti na Krtni, kde ji zastihla zpráva o císařově uzdravení.
Obec později patřila benediktýnskému klášteru v Břevnově, částečně purkrabství Pražského hradu a částí šlechtickým majitelům, z kterých vynikal Ondřej z Jinočan, jehož erb se promítl do znaku obce.
Na počátku 16. století byl správcem majetku Zdeňka Lva z Rožmitálu,
tehdy nejmocnějšího muže v zemi po králi. Roku 1590 byla v Jinočanech pražským rychtářem po tuhém boji rozprášena a z větší části
pochytána nebezpečná loupežnická tlupa lapky Plundry, čítající 200
lupičů. Tlupa vykrádala a dobývala zámky a tvrze v okolí. Později se
obec stala součástí panství Tachlovice, které patřilo panujícím císařům.

V Jinočanech je možno navštívit několik restaurací. U rybníka Malý
Rybářskou baštu, na náměstí pak restauraci Na Poustce a restauraci
a pizzerii Mlýnský dům. Vybavenost obce je značná. Základní a mateřská škola, Soukromé zdravotní zařízení , lékárna, pošta, fungující Sokolovna a fotbalové hřiště. Spojení s hlavním městem zajišťuje několik
linek příměstské dopravy, které Vás dopraví k metru v několika minutách.
Katastrální výměra: 385 ha, počet obyvatel k 30. 6. 2010: 1300.
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