
Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Bohostice 
Statut obec 
Počet obyvatel 200 
Rozloha (ha) 2 090 
Druhy pozemků Relativně více sadů, vodních ploch a lesních pozemků. Relativně méně 

orné půdy, TTP a zastavěných ploch 
Ekonomické subjekty Relativně málo ekonomických subjektů. Nepříznivý vývoj (úbytek). 
Věkové kategorie 
obyvatelstva 

  

Vývoj obyvatelstva   
Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

Méně ekonomicky aktivních. Méně zaměstnaných, více 
nezaměstnaných 

Míra 
nezaměstnanosti 

  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

Malé relativní zastoupení obydlených bytů, domů a hospodařících 
domácností 

Dokončené byty Relativně hodně dokončených bytů v období 2001 až 2012 
Školství   
CR 1x kempy, chatové osady 
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Dolní Hbity 
Statut obec 
Počet obyvatel 865 
Rozloha (ha) 2 569 
Druhy pozemků 

Relativně více lesních pozemků. Relativně méně vodních ploch a  
zastavěných ploch 

Ekonomické subjekty 
Relativně velmi málo ekonomických subjektů, nepříznivý vývoj (pomalý 
nárůst). 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně málo dětí 0 až 14let 

Vývoj obyvatelstva Výraznější přirozený úbytek. 
Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

  

Míra 
nezaměstnanosti 

  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

Relativně hodně dokončených bytů v období 2001 až 2012 

Dokončené byty   
Školství Kompletní ZŠ + MŠ 
CR   
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Dublovice 
Statut obec 
Počet obyvatel 1 095 
Rozloha (ha) 2 512 
Druhy pozemků 

Relativně více vodních ploch, zastavěných ploch a ostatních ploch. 
Relativně méně zahrad. 

Ekonomické subjekty Relativně hodně ekonomických subjektů, nepříznivý vývoj (pomalý 
nárůst). 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

  

Vývoj obyvatelstva 

Příznivé migrační sado (přibývá přistěhovaných, ubývá 
odstěhovaných). Výraznější celkový přírůstek, předpoklad příznivého 
vývoje. Stagnace.  

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

  

Míra 
nezaměstnanosti 

  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

  

Dokončené byty   
Školství MŠ a několik tříd ZŠ 
CR 1x ostatní hromadná ubytovací zařízení 
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Jablonná 
Statut obec 
Počet obyvatel 386 
Rozloha (ha) 770 
Druhy pozemků 

Relativně více orné půdy a sadů. Relativně méně vodních ploch, TTP a 
lesních pozemků   

Ekonomické subjekty Relativně velmi málo ekonomických subjektů a nepříznivý vývoj 
(úbytek) 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

  

Vývoj obyvatelstva 

Příznivé migrační sado (přibývá přistěhovaných, ubývá 
odstěhovaných). Výraznější celkový přírůstek, předpoklad příznivého 
vývoje. 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

  

Míra 
nezaměstnanosti 

  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

Relativně málo dokončených bytů v období 2001 až 2012 

Dokončené byty   
Školství   
CR   
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Jesenice 
Statut obec 
Počet obyvatel 514 
Rozloha (ha) 1 291 
Druhy pozemků Relativně více orné půdy. Relativně méně vodních ploch a lesních 

pozemků. 
Ekonomické subjekty 

Relativně hodně ekonomických subjektů, příznivý (rychlý nárůst). 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně málo obyvatel v produktivním věku 15 až 64 let 

Vývoj obyvatelstva   
Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

Více ekonomicky aktivních a zároveň více pracujících. 

Míra 
nezaměstnanosti 

  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

Relativně hodně dokončených bytů v období 2001 až 2012 

Dokončené byty Relativně nižší míra nezaměstnanosti 
Školství MŠ a několik tříd ZŠ 
CR 2x penzion 
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Kamýk nad Vltavou 
Statut obec 
Počet obyvatel 897 
Rozloha (ha) 1 189 
Druhy pozemků 

Relativně více zahrad, zastavěných ploch a ostatních ploch. Relativně 
méně orné půdy. 

Ekonomické subjekty Relativně málo ekonomických subjektů, nepříznivý vývoj (pomalý 
nárůst). 2x velký zaměstnavatel – riziko uzavření objektu 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně hodně dětí 0 až 14let 

Vývoj obyvatelstva Výraznější přirozený úbytek, nárůst cca 0 ob. ročně 
Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

  

Míra 
nezaměstnanosti 

Velké relativní zastoupení obydlených bytů, domů a hospodařících 
domácností 

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

  

Dokončené byty   
Školství Kompletní ZŠ + MŠ 
CR 1x penzion, 1x kempy, 3x chatové osady, 21x ostatní hromadná 

ubytovací zařízení 
 
Priority obce Kamýk:  
vybudování přístavního mola 
zateplení bytových domů 
opravy místních komunikací 
revitalizace nábřeží LB a PB 
cyklostezka Kamýk – Roviště 
kanalizace – dokončení PB 
dokončení rekonstrukce KD Kamýk 
vytápění KD z obnovitelných zdrojů 
podpora činnosti spolků 
výstavba domu s pečovatelskou službou 
rozvoj aktivit u hřišť, obchodu a hradu 
rozvoj domácí péče,denních stacionářů, hospic 
dostupná zdravotní péče pro všechny občany 
černé skládky + revitalizace brownfields 
výstavba pivovaru



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Klučenice 
Statut obec 
Počet obyvatel 469 
Rozloha (ha) 2 566 
Druhy pozemků 

Relativně více vodních ploch. Relativně méně  zastavěných ploch 

Ekonomické subjekty 
Relativně hodně ekonomických subjektů, příznivý (rychlý nárůst). 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

  

Vývoj obyvatelstva 

Nepříznivé migrační saldo (přibývá odstěhovaných, ubývá 
přistěhovaných). Výraznější celkový úbytek, předpoklad nepříznivého 
vývoje. 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

Méně ekonomicky aktivních. 

Míra 
nezaměstnanosti 

Malé relativní zastoupení obydlených bytů, domů a hospodařících 
domácností 

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

  

Dokončené byty   
Školství MŠ a několik tříd ZŠ 
CR 

1x hotel,1x penzion,  2x kempy, chatové osady 

 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Kňovice 
Statut obec 
Počet obyvatel 325 
Rozloha (ha) 872 
Druhy pozemků 

Relativně více orné půdy. Relativně méně  TTP. 

Ekonomické subjekty Relativně hodně ekonomických subjektů, , příznivý vývoj (průměrný 
nárůst). 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně hodně obyvatel v produktivním věku 15 až 64 let 

Vývoj obyvatelstva 
Nepříznivé migrační saldo (přibývá odstěhovaných, ubývá 
přistěhovaných) 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

  

Míra 
nezaměstnanosti 

  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

  

Dokončené byty   
Školství   
CR   
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Kosova Hora 
Statut obec 
Počet obyvatel 1 309 
Rozloha (ha) 1 877 
Druhy pozemků Relativně více zahrad, zastavěných ploch a TTP. Relativně méně 

lesních pozemků  
Ekonomické subjekty Relativně málo ekonomických subjektů, nepříznivý vývoj (pomalý 

nárůst). 
Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně hodně dětí 0 až 14let 

Vývoj obyvatelstva 

Příznivé migrační sado (přibývá přistěhovaných, ubývá 
odstěhovaných). Výraznější celkový přírůstek, předpoklad příznivého 
vývoje. 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

  

Míra 
nezaměstnanosti 

Velké relativní zastoupení obydlených bytů, domů a hospodařících 
domácností 

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

  

Dokončené byty Relativně nižší míra nezaměstnanosti 
Školství Kompletní ZŠ + MŠ 
CR 1x penzion 
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Krásná Hora nad Vltavou 
Statut město 
Počet obyvatel 1 118 
Rozloha (ha) 3 680 
Druhy pozemků Relativně méně zahrad 
Ekonomické subjekty Relativně málo ekonomických subjektů, nepříznivý vývoj (pomalý 

nárůst). 
Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně hodně dětí 0 až 14let. Nyní se již počet dětí v MŠ snižuje. 
Více lidí zemře, než se narodí. 

Vývoj obyvatelstva 
Příznivé migrační sado (přibývá přistěhovaných, ubývá odstěhovaných). 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

  

Míra 
nezaměstnanosti 

  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

Relativně hodně dokončených bytů v období 2001 až 2012 

Dokončené byty Relativně nižší míra nezaměstnanosti 
Školství Kompletní ZŠ + MŠ 
CR   
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Křepenice 
Statut obec 
Počet obyvatel 179 
Rozloha (ha) 720 
Druhy pozemků Relativně více vodních ploch. Relativně méně sadů, TTP a ostatních 

ploch 
Ekonomické subjekty Příznivý vývoj (průměrný nárůst). 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně málo dětí 0 až 14let. Relativně málo obyvatel v produktivním 
věku 15 až 64 let. Vzrůstající tendence (návrat mladých). 

Vývoj obyvatelstva   
Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

Více ekonomicky aktivních a zároveň více pracujících. 

Míra 
nezaměstnanosti 

Malé relativní zastoupení obydlených bytů, domů a hospodařících 
domácností 

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

Relativně málo dokončených bytů v období 2001 až 2012 

Dokončené byty Vyšší míra nezaměstnanosti - sporné 
Školství   
CR   
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Milešov 
Statut obec 
Počet obyvatel 318 
Rozloha (ha) 1 551 
Druhy pozemků 

Relativně více TTP, vodních ploch. zastavěných ploch a ostatních 
ploch. Relativně méně orné půdy. 

Ekonomické subjekty Relativně velmi málo ekonomických subjektů, příznivý vývoj (průměrný 
nárůst). 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně málo obyvatel v produktivním věku 15 až 64 let 

Vývoj obyvatelstva 

 Výrazný přirozený úbytek. Výraznější celkový úbytek, předpoklad 
nepříznivého vývoje. 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

Méně zaměstnaných, více nezaměstnaných 

Míra 
nezaměstnanosti 

Malé relativní zastoupení obydlených bytů, domů a hospodařících 
domácností 

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

Relativně hodně dokončených bytů v období 2001 až 2012 

Dokončené byty Vyšší míra nezaměstnanosti 
Školství   
CR 1x penzion, 4x  kempy, chatové osady, 1x ostatní hromadná ubytovací 

zařízení 
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Nalžovice 
Statut obec 
Počet obyvatel 580 
Rozloha (ha) 1 563 
Druhy pozemků Relativně více zahrad, vodních ploch.  
Ekonomické subjekty Příznivý (rychlý nárůst). 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně hodně dětí 0 až 14let. Relativně hodně obyvatel 
v produktivním věku 15 až 64 let 

Vývoj obyvatelstva   
Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

  

Míra 
nezaměstnanosti 

  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

  

Dokončené byty Relativně nižší míra nezaměstnanosti 
Školství MŠ a několik tříd ZŠ 
CR 

7x kempy, chatové osady, 2x ostatní hromadná ubytovací zařízení 

 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Nedrahovice 
Statut obec 
Počet obyvatel 456 
Rozloha (ha) 1 644 
Druhy pozemků 

Relativně více orné půdy  a TP.. Relativně méně lesních pozemků, 
zahrad a ostatních ploch 

Ekonomické subjekty Příznivý (rychlý nárůst). Léta neměnné (žádný nárůst). 
Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně hodně obyvatel v produktivním věku 15 až 64 let 

Vývoj obyvatelstva 

Nepříznivé migrační saldo (přibývá odstěhovaných, ubývá 
přistěhovaných). Výraznější celkový úbytek, předpoklad nepříznivého 
vývoje. 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

Více ekonomicky aktivních a zároveň více pracujících. 

Míra  
nezaměstnanosti 

  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

  

Dokončené byty Relativně nižší míra nezaměstnanosti 
Školství   
CR   
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Nechvalice 
Statut obec 
Počet obyvatel 641 
Rozloha (ha) 2 460 
Druhy pozemků 

Relativně více TTP. Relativně méně orné půdy  

Ekonomické subjekty 
Relativně málo ekonomických subjektů. Nepříznivý vývoj (úbytek). 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně hodně dětí 0 až 14let 

Vývoj obyvatelstva 

Příznivé migrační sado (přibývá přistěhovaných, ubývá 
odstěhovaných). Výraznější celkový přírůstek, předpoklad příznivého 
vývoje. 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

Méně ekonomicky aktivních. 

Míra 
nezaměstnanosti 

Malé relativní zastoupení obydlených bytů, domů a hospodařících 
domácností 

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

Relativně málo dokončených bytů v období 2001 až 2012 

Dokončené byty   
Školství MŠ a několik tříd ZŠ 
CR 1x penzion 
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Obory 
Statut obec 
Počet obyvatel 262 
Rozloha (ha) 1 034 
Druhy pozemků 

Relativně více  lesních pozemků. Relativně méně orné půdy, zahrad, 
vodních ploch a zastavěných ploch 

Ekonomické subjekty Relativně velmi málo ekonomických subjektů, nepříznivý vývoj (pomalý 
nárůst). 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně málo obyvatel v produktivním věku 15 až 64 let 

Vývoj obyvatelstva 

 Výraznější přirozený úbytek. Výraznější celkový úbytek, předpoklad 
nepříznivého vývoje. 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

Méně ekonomicky aktivních. Méně zaměstnaných, více 
nezaměstnaných 

Míra 
nezaměstnanosti 

  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

Relativně málo dokončených bytů v období 2001 až 2012 

Dokončené byty Vyšší míra nezaměstnanosti 
Školství   
CR   
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Osečany 
Statut obec 
Počet obyvatel 247 
Rozloha (ha) 836 
Druhy pozemků   
Ekonomické subjekty Relativně hodně ekonomických subjektů, příznivý vývoj (průměrný 

nárůst). 
Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně málo dětí 0 až 14let 

Vývoj obyvatelstva 

Nepříznivé migrační saldo (přibývá odstěhovaných, ubývá 
přistěhovaných). Výraznější celkový úbytek, předpoklad nepříznivého 
vývoje. 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

  

Míra 
nezaměstnanosti 

  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

  

Dokončené byty   
Školství   
CR   
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Pečice 
Statut obec 
Počet obyvatel 374 
Rozloha (ha) 923 
Druhy pozemků Relativně více  orné půdy  a sadů. Relativně méně lesních pozemků a 

ostatních ploch. 
Ekonomické subjekty Relativně málo ekonomických subjektů a nepříznivý vývoj (úbytek) 
Věkové kategorie 
obyvatelstva 

  

Vývoj obyvatelstva   
Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

  

Míra 
nezaměstnanosti 

  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

Relativně málo dokončených bytů v období 2001 až 2012 

Dokončené byty Vyšší míra nezaměstnanosti 
Školství MŠ a několik tříd ZŠ 
CR   
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Petrovice 
Statut obec 
Počet obyvatel 1 342 
Rozloha (ha) 3 903 
Druhy pozemků Relativně více TTP a ostatních ploch 
Ekonomické subjekty Relativně hodně ekonomických subjektů, nepříznivý vývoj (pomalý 

nárůst). 
Věkové kategorie 
obyvatelstva 

  

Vývoj obyvatelstva 

Nepříznivé migrační saldo (přibývá odstěhovaných, ubývá 
přistěhovaných). Výraznější celkový úbytek, předpoklad nepříznivého 
vývoje. 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

  

Míra 
nezaměstnanosti 

  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

  

Dokončené byty   
Školství Kompletní ZŠ + MŠ 
CR 1x penzion 
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Počepice 
Statut obec 
Počet obyvatel 546 
Rozloha (ha) 1 320 
Druhy pozemků 

Relativně více orné půdy, zastavěných ploch a TTP. Relativně méně 
lesních pozemků. 

Ekonomické subjekty 
Relativně hodně ekonomických subjektů, příznivý (rychlý nárůst). 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

  

Vývoj obyvatelstva 

Výraznější přirozený přírůstek. Výraznější celkový přírůstek, předpoklad 
příznivého vývoje. 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

  

Míra 
nezaměstnanosti 

  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

  

Dokončené byty   
Školství MŠ a několik tříd ZŠ 
CR   
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Prosenická Lhota 
Statut obec 
Počet obyvatel 484 
Rozloha (ha) 1 403 
Druhy pozemků Relativně více sadů a TTP.  
Ekonomické subjekty Příznivý (rychlý nárůst). 
Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně hodně dětí 0 až 14let 

Vývoj obyvatelstva 

Výraznější přirozený přírůstek. Výraznější celkový přírůstek, předpoklad 
příznivého vývoje. 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

  

Míra 
nezaměstnanosti 

  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

Relativně málo dokončených bytů v období 2001 až 2012 

Dokončené byty   
Školství   
CR   
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Příčovy 
Statut obec 
Počet obyvatel 280 
Rozloha (ha) 309 
Druhy pozemků 

Relativně více orné půdy, zastavěných ploch a TTP. Relativně méně 
lesních pozemků  

Ekonomické subjekty 
Relativně málo ekonomických subjektů, příznivý (rychlý nárůst). 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně hodně obyvatel v produktivním věku 15 až 64 let 

Vývoj obyvatelstva 

 Výraznější přirozený úbytek. Nepříznivé migrační saldo (přibývá 
odstěhovaných, ubývá přistěhovaných). Výraznější celkový úbytek, 
předpoklad nepříznivého vývoje. OPAK JE PRAVDOU! 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

Více ekonomicky aktivních a zároveň více pracujících. 

Míra 
nezaměstnanosti 

Relativně nižší míra nezaměstnanosti  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

 Velké relativní zastoupení obydlených bytů, domů a hospodařících 
domácností 

Dokončené byty  
Školství   
CR   
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Sedlčany 
Statut město 
Počet obyvatel 7 452 
Rozloha (ha) 3 646 
Druhy pozemků 

Relativně více zahrad, sadů,   zastavěných ploch a ostatních ploch 

Ekonomické subjekty Nepříznivý vývoj (pomalý nárůst). 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně málo dětí 0 až 14let. Relativně málo obyvatel v produktivním 
věku 15 až 64 let. 

Vývoj obyvatelstva 

 Výraznější přirozený úbytek. Nepříznivé migrační saldo (přibývá 
odstěhovaných, ubývá přistěhovaných). Výraznější celkový úbytek, 
předpoklad nepříznivého vývoje. 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

  

Míra 
nezaměstnanosti 

Velké relativní zastoupení obydlených bytů, domů a hospodařících 
domácností 

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

Relativně málo dokončených bytů v období 2001 až 2012 

Dokončené byty Relativně nižší míra nezaměstnanosti 
Školství Kompletní ZŠ + MŠ 
CR 

1x hotel , 1x 3x penzion,1x 2x turistická ubytovna 

 
Priority města Sedlčany:  
- revitalizace autobusového nádraží 
- plavecký bazén 
- městský park 
- umělé povrchy dráh a sektorů lehkoatletického stadionu 
- rozšíření městské nemocnice

Naformátováno: Odrážky a číslování



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Radíč 
Statut obec 
Počet obyvatel 211 
Rozloha (ha) 1 250 
Druhy pozemků 

Relativně více TTP a lesních pozemků. Relativně méně orné půdy,  
zastavěných ploch a ostatních ploch 

Ekonomické subjekty 
Relativně málo ekonomických subjektů, příznivý (rychlý nárůst). 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně málo dětí 0 až 14let 

Vývoj obyvatelstva   
Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

Více ekonomicky aktivních a zároveň více pracujících. 

Míra 
nezaměstnanosti 

Malé relativní zastoupení obydlených bytů, domů a hospodařících 
domácností 

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

  

Dokončené byty Relativně nižší míra nezaměstnanosti 
Školství   
CR 1x hotel 
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Smolotely 
Statut obec 
Počet obyvatel 243 
Rozloha (ha) 1 093 
Druhy pozemků 

Relativně více lesních pozemků. Relativně méně TTP, vodních ploch,  
zastavěných ploch a ostatních ploch. 

Ekonomické subjekty 
Relativně velmi málo ekonomických subjektů a nepříznivý vývoj 
(úbytek) 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně málo dětí 0 až 14 let 

Vývoj obyvatelstva 

  Výraznější přirozený úbytek. Příznivé migrační sado (přibývá 
přistěhovaných, ubývá odstěhovaných). 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

  

Míra 
nezaměstnanosti 

Malé relativní zastoupení obydlených bytů, domů a hospodařících 
domácností 

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

Relativně hodně dokončených bytů v období 2001 až 2012 

Dokončené byty   
Školství   
CR   
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Solenice 
Statut obec 
Počet obyvatel 384 
Rozloha (ha) 755 
Druhy pozemků Relativně více  zahrad, sadů, lesních pozemků, vodních ploch a 

ostatních ploch. Relativně méně orné půdy a   zastavěných ploch. 
Ekonomické subjekty Relativně velmi málo ekonomických subjektů a nepříznivý vývoj 

(úbytek) 
Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně hodně dětí 0 až 14let. Relativně málo obyvatel 
v produktivním věku 15 až 64 let. 

Vývoj obyvatelstva 

Nepříznivé migrační saldo (přibývá odstěhovaných, ubývá 
přistěhovaných). Výraznější celkový úbytek, předpoklad nepříznivého 
vývoje. 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

Méně ekonomicky aktivních. Méně pracujících, více nezaměstnaných 

Míra 
nezaměstnanosti 

Velké relativní zastoupení obydlených bytů, domů a hospodařících 
domácností 

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

Relativně hodně dokončených bytů v období 2001 až 2012 

Dokončené byty Vyšší míra nezaměstnanosti 
Školství MŠ a několik tříd ZŠ 
CR 2x hotel, 1x4x penzion 
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Svatý Jan 
Statut obec 
Počet obyvatel 664 
Rozloha (ha) 2 163 
Druhy pozemků Relativně méně zahrad a sadů 
Ekonomické subjekty Relativně velmi málo ekonomických subjektů a nepříznivý vývoj 

(úbytek) 
Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně hodně obyvatel v produktivním věku 15 až 64 let 

Vývoj obyvatelstva   
Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

Méně ekonomicky aktivních. 

Míra 
nezaměstnanosti 

  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

  

Dokončené byty   
Školství   
CR 

2x kempy, chatové osady, 3x ostatní hromadná ubytovací zařízení 

 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Štětkovice 
Statut obec 
Počet obyvatel 310 
Rozloha (ha) 498 
Druhy pozemků 

Relativně více  orné půdy, zahrad, sadů, zastavěných ploch a 
ostatních ploch. Relativně lesních pozemků 

Ekonomické subjekty Příznivý vývoj (průměrný nárůst). 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně hodně dětí 0 až 14let. Relativně hodně obyvatel 
v produktivním věku 15 až 64 let 

Vývoj obyvatelstva   
Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

  

Míra 
nezaměstnanosti 

Velké relativní zastoupení obydlených bytů, domů a hospodařících 
domácností 

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

Relativně hodně dokončených bytů v období 2001 až 2012 

Dokončené byty Vyšší míra nezaměstnanosti 
Školství   
CR   
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Višňová 
Statut obec 
Počet obyvatel 640 
Rozloha (ha) 1 717 
Druhy pozemků Relativně více lesních pozemků. Relativně méně  všech ostatních 

pozemků. 
Ekonomické subjekty Příznivý vývoj (průměrný nárůst). 
Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně hodně obyvatel v produktivním věku 15 až 64 let 

Vývoj obyvatelstva   
Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

Více ekonomicky aktivních a zároveň více pracujících. 

Míra 
nezaměstnanosti 

 Vyšší. 

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

Relativně málo dokončených bytů v období 2001 až 2012 

Dokončené byty Vyšší míra nezaměstnanosti 
Školství MŠ a několik tříd ZŠ 
CR   
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Vysoký Chlumec 
Statut městys 
Počet obyvatel 844 
Rozloha (ha) 2 392 
Druhy pozemků 

Relativně více lesních pozemků. Relativně méně vodních ploch 

Ekonomické subjekty Příznivý vývoj (průměrný nárůst). 
Věkové kategorie 
obyvatelstva 

  

Vývoj obyvatelstva   
Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

  

Míra 
nezaměstnanosti 

  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

  

Dokončené byty   
Školství MŠ a několik tříd1. st. ZŠ 
CR 1x kempy, chatové osady 
 



Karta obce – výrazné výsledky analýzy dat z Českého statistického úřadu k 31.12.2012 

Vypsané výsledky se liší od průměru MAS. Nevyplněné kolonky tedy znamenají, že obec 
dosahuje v těchto oblastech průměrných hodnot. 

 
Název Zduchovice 
Statut obec 
Počet obyvatel 294 
Rozloha (ha) 852 
Druhy pozemků Relativně více zahrad, sadů, vodních ploch a ostatních ploch. Relativně 

méně TTP. 
Ekonomické subjekty Relativně hodně ekonomických subjektů, příznivý vývoj (průměrný 

nárůst). 

Věkové kategorie 
obyvatelstva 

Relativně málo dětí 0 až 14let. Relativně hodně obyvatel v produktivním 
věku 15 až 64 let 

Vývoj obyvatelstva 
Nepříznivé migrační saldo (přibývá odstěhovaných, ubývá 
přistěhovaných) 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo 

  

Míra 
nezaměstnanosti 

  

Obydlené domy, byty 
a hospodařící 
domácnosti 

  

Dokončené byty Vyšší míra nezaměstnanosti 
Školství   
CR   
 


