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Zdroje dat  

bude doplněno 

 

Stav (základní charakteristika) oblasti  

 

Technická vybavenost regionu, služby a bydlení 

Pro sběr dat v této kapitole byly použity výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo v březnu 2014. 

Dotazník a sumář výsledků je v příloze SCLLD.  

Občanská vybavenost – služby 

Ordinace lékařů se nacházejí zpravidla ve větších obcích. Pro méně lidnaté obce není zřízení ordinace lékaře 

reálné. Nicméně 4 ordinace jsou před obnovou a dalších 13 ordinací by obce rády otevřely. V některých 

případech ordinace nefungují jen proto, že chybějí lékaři. Obec Vysoký Chlumec upozornila na složitou 

dostupnost dětských lékařů a zubařů pro některé lokality v MAS. Také obec Kamýk řeší dostupnost dětského 

lékaře. 

Policejní služebny v obcích nejsou a ani není zájem o jejich zřizování. 

Situace pošt a poštoven je optimální, v obcích buď poštovní služby zajištěné jsou, nebo to obce až na jednu 

výjimku nepotřebují. 

Ve většině obcí fungují terénní sociální služby, které zajišťuje nejčastěji farní charita Starý Knín, dále město 

Sedlčany, město Příbram, diakonie Broumov, ADRA, ústav Nalžovice. 

Šest obcí uvedlo další sociální, preventivní a podobné služby:  

Kosova Hora – dům pro příjmově omezené osoby  

Milešov –  

Petrovice – dům s pečovatelskou službou 

Sedlčany – pečovatelská služba, dům seniorů 

Vysoký Chlumec – rozvoz léků a obědů 

V pěti obcích je řešeno bydlení ohrožených a sociálně vyloučených skupin obyvatel: 

Dolní Hbity –  

Kosova Hora – dům pro příjmově omezené osoby  

Petrovice – chráněné bydlení 

Prosenická Lhota –  

Solenice –  

Dalších šest obcí se na to připravuje. 



Žádné doplnění sociálně vyloučených lokalit s definicí problémů ze strany obcí nikdo neuvedl. Obec Višňová 

navrhuje zlepšit péči o seniory a řešit tím zároveň zaměstnanost v regionu. 

 
 

Občanská vybavenost – služby 

odpověď 

ano,          
v pořádku 

ano, před 
obnovou 

ne, 
plánuje se 

ne, není 
potřeba 

ordinace praktického lékaře 11 2 5 12 

ordinace dětského lékaře 6 2 8 14 

policie – služebna v obci  0 0 4 25 

pošta či poštovna v obci  19 0 1 11 

Hospic 0 0 5 24 

terénní sociální služby 20 0 6 5 

další sociální, preventivní apod.  6 0 3 20 

řešení bydlení ohrožených a sociálně 
vyloučených skupin obyvatel 

5 0 6 18 

doplnění sociálně vyloučených lokalit s definicí 
problémů ze strany obcí  

0 0 2 26 

 

 

Telefonické spojení 

V posledních letech se domácnosti a podnikatelské subjekty hromadně odpojovaly od pevných telefonních 

linek a přecházely k mobilním operátorům. Mobilní telefony se staly symbolem života, který není vázán 

k jednomu pevnému místu a zásadním způsobem tak ovlivnily a ovlivňují způsoby chování, předávání 

informací a změny životního stylu obyvatel venkovských obcí. 

Pokrytí zájmového území signálem mobilních telefonů sítí O2, T-mobile a Vodafone je vyhovující, nikoli však 

plošné. I přes celou řadu vysílačů není plně eliminována výrazná členitost místní krajiny, což se odráží ve 

snížené kvalitě nebo i úplné lokální absenci možnosti příjmu nebo vysílání signálu mobilních telefonů. Tento 

stav je setrvalý a u stávajících mobilních operátorů není patrná snaha tento stav zásadním způsobem změnit. 

Řešení lze očekávat snad až se zavedením nových technologií, které dokážou území pokrýt signálem mobilních 

operátorů plošně. 

 

Poštovní služby 

Poštu nemůže v místě svého bydliště navštívit 55 % obyvatel zájmového území. Tato služba má značný význam 

zejména pro seniory, kteří nevyužívají služeb internetu (elektronická pošta, elektronické bankovnictví). 

Zejména v menších obcích musejí starostové v posledních letech řešit řadu problémů s  Českou Poštou a.s. za 

zachování kvality a dostupnosti této pro občany důležité služby. 

 

 

 

 

 

 



Graf : Dostupnost pošty v roce 2014(Zdroj ČSÚ, dotazníky MAS Sedlčansko 2014) 

 

Bankomaty 

Pro výběr peněz z bankomatů je na území MAS k dispozici 8 bankomatů různých bank, přičemž 7 z nich se 

nachází v Sedlčanech a 1 v Kamýku nad Vltavou. Starší lidé často volí pro své účty Poštovní spořitelnu, aby 

mohly mít finance k dispozici na pobočkách pošty. 

 

Internet 

Z provedeného šetření vyplývá, že k internetu šířenému bezdrátově se prostřednictvím technologie Wi-Fi 

mohou připojit obyvatelé asi 70% sídel a k internetu šířenému prostřednictvím telefonních linek obyvatelé 

74% sídel zapojených do daného území. 

 

Czech POINT 

Czech POINT je český státní projekt, v jehož rámci mohou obecní úřady lidem vydávat výpisy z katastru 

nemovitostí, rejstříku trestů či živnostenského rejstříku. Hlavním cílem je přiblížit výkon státní správy 

občanům.  

Seznam míst Czech POINTU na území MAS: 

 

Česká pošta Kamýk nad Vltavou Obecní úřad Nalžovice 

Česká pošta Sedlčany Obecní úřad Nedrahovice 

Městský úřad Sedlčany Obecní úřad Nechvalice 

Obecní úřad Bohostice Obecní úřad Obory 

Obecní úřad Dolní Hbity Obecní úřad Osečany 

Obecní úřad Dublovice Obecní úřad Pečice 

Obecní úřad Jablonná Obecní úřad Petrovice 

Obecní úřad Jesenice Obecní úřad Prosenická Lhota 

Obecní úřad Kamýk nad Vltavou Obecní úřad Radíč 

Obecní úřad Klučenice Obecní úřad Smolotely 

Obecní úřad Kosova Hora Obecní úřad Solenice 

Obecní úřad Krásná Hora nad Vltavou Obecní úřad Višňová 

Obecní úřad Milešov Obecní úřad Vysoký Chlumec 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr_nemovitost%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr_nemovitost%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rejst%C5%99%C3%ADk_trest%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivnostensk%C3%BD_rejst%C5%99%C3%ADk
http://www.czechpointy.cz/subjekty/ceska-posta-kamyk-nad-vltavou/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-nalzovice/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/ceska-posta-sedlcany/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-nedrahovice/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/mestsky-urad-sedlcany/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-nechvalice/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-bohostice/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-obory/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-dolni-hbity/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-osecany/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-dublovice/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-pecice-1/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-jablonna/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-petrovice-3/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-jesenice-1/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-prosenicka-lhota/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-kamyk-nad-vltavou/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-radic/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-klucenice/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-smolotely/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-kosova-hora/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-solenice/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-krasna-hora-nad-vltavou/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-visnova-2/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-milesov/
http://www.czechpointy.cz/subjekty/obecni-urad-vysoky-chlumec/


Zásobování potravinami, obchody, restaurace 

Možnost nakoupit potraviny v místě svého bydliště mají všichni obyvatelé obcí až na obec Radíč, kde se 

obchod plánuje. Na větší nákupy však lidé často dojíždějí do větších center, v rámci MAS především do 

Sedlčan a Příbrami. Špatně řešitelná je situace osad, kde obchody zanikají. Některé obce uvedly, že tyto 

obchody chtějí zachovat nebo znovu otevřít i v případě, že bude obec provoz částečně dotovat.  

Rychlá občerstvení nejsou v MAS rozšířená, provozována jsou  ve čtyřech obcích, dalších sedm však o otevření 

uvažuje. podniky nabízející stravování (hospody a restaurace) jsou téměř ve všech obcích. Teplá jídla poskytuje 

v MAS 17 podniků, z toho 14 je jich spojených s ubytovacím zařízením. Deset obcí uvedlo, že pohostinství 

s kuchyní není v jejich obci potřeba. Hlavním důvodem je pravděpodobně malá poptávka. 

Cukrárny, kavárny, čajovny, vinárny a podobné podniky jsou umístěny především ve větších obcích MAS.  

V obci Kamýk nad Vltavou se plánuje otevření pivovaru s hospodou. 

 

 

Služby – obchody, restaurace 

odpověď 

ano,          

v pořádku 

ano, před 

obnovou 

ne, 

plánuje se 

ne, není 

potřeba 

obchod – potraviny 26 4 1 0 

rychlé občerstvení (např. v rámci řeznictví) 4 0 7 19 

hospoda/restaurace bez kuchyně 22 4 1 3 

hospoda/restaurace s kuchyní 17 2 2 10 

restaurace jako součást ubytovacího zařízení 14 3 4 9 

cukrárna, kavárna, čajovna, vinárna apod. 5 0 4 21 

 

 



Obydlené byty, obydlené domy, hospodařící domácnosti 

O využití území vypovídají další data získaná při Sčítání lidu v roce 2011. V následujícím grafu s tabulkou lze 

porovnat situaci MAS se Středočeským krajem a s ČR. Počty jednotek jsme za účelem porovnání vydělili 

plochou, abychom získali relativní hodnoty, které lze porovnávat.  

 

Graf : Srovnání zastoupení obydlených domů, bytů a hospodařících domácností v MAS, ve Středočeském kraji a v ČR k 

26.3.2011 - přepočteno na plochu (ks/ha) (Zdroj ČSÚ, SLBD 2011) 

 

Z grafu je zřejmé, že MAS nedosahuje ani poloviny hodnot Středočeského kraje a ČR. To je způsobeno nízkou 

hustotou obyvatelstva. Cíle území nelze stanovovat na základě analýzy tak, aby se území MAS co nejvíce 

přiblížilo větším územním celkům. Naopak odlišnosti území (zde např. nízká hustota osídlení) mohou být 

předností MAS.  

Oproti Středočeskému kraji a ČR je v oblasti MAS více bytových příležitostí, většina hospodařících domácností 

obývá samostatný byt (nesdílí jej s jinou domácností) a především více než 70% hospodařících domácností 

obývá dům. To je ve srovnání s ČR a Středočeským krajem více. Těchto 70% domácností tedy řeší problémy 

spojené s provozem domu, má s tím zvýšené náklady, disponuje ale větším prostorem (pro případnou 

podnikatelskou činnost) a v mnoha případech také spravuje zahradu nebo dvůr. Tyto skutečnosti určují 

priority uživatelů domů.  

 

 

 

 

 

 



Graf : Počet bytů v MAS Sedlčansko v roce 2011 (Zdroj ČSÚ, SLBD 2011) 

 

 

Obce s malým relativním zastoupením obydlených domů, bytů i hospodařících domácností (ke 26.3.2012): 

Bohostice, Klučenice, Křepenice, Milešov, Nechvalice, Radíč, Smolotely.  

Obce s velkým relativním zastoupením obydlených domů, bytů i hospodařících domácností (ke 26.3.2012): 

Kamýk nad Vltavou, Kosova Hora, Příčovy, Sedlčany, Solenice, Štětkovice.  

Vyšší hodnoty nelze jednoznačně posoudit jako pozitivní. Na hodnotu má vliv především velikost území, které 

může být turisticky atraktivní a nižší hustota osídlení z ní činí atraktivnější lokalitu. Dalšími faktory, které 

ovlivňují počet obydlených domů, bytů a hospodařících domácností jsou především: občanská vybavenost, 

fungování inženýrských sítí, pracovní příležitosti, dopravní dostupnost. 

 

Mapa : Hospodařící domácnosti v obcích MAS Sedlčansko v roce 2011  (Zdroj ČSÚ, SLBD 2011) 

 



Dokončené byty za období 2001 až 2012 

V období 2001 až 2012 byl sledován počet dokončených bytů (vč. nástaveb a příst., domů pro seniory aj.). 

Obce, ve kterých se dokončují nové byty, se rozvíjí, stěhují se do nich obyvatelé nebo starousedlíci obnovují 

své bydlení. Neznamená to tedy vždy větší počet obyvatel, ale spíše lze sledovat, které z obcí jsou pro novou 

výstavbu preferovány.  

Obce, kde bylo dokončeno relativně málo bytů: Jablonná, Křepenice, Nechvalice, Obory, Pečice, Prosenická 

Lhota, Sedlčany, Višňová. Jedná se o menší obce. Příčiny menší výstavby mohou být horší služby v obci, špatná 

dopravní dostupnost, nedostatek pracovních příležitostí. Výjimkou jsou Sedlčany, kde menší bytovou výstavbu 

způsobuje pravděpodobně dostatek stávajících bytů a relativně vyšší cena nemovitostí. Roli může hrát i 

malebnost okolních vesnic. 

Obce, kde bylo dokončeno relativně hodně bytů, jsou soustředěny ve dvou lokalitách: 

1. skupina: Bohostice, Dolní Hbity, Milešov, Smolotely, Solenice – dobrá dopravní dostupnost na R4 a i do 

Příbrami. 

2. skupina: Jesenice, Kosova Hora, Štětkovice – dobrá dopravní dostupnost na R3 a i do Sedlčan.  

Nová výstavba a dokončování dalších bytů není vhodná a potřebná v každé obci. Při stanovení priorit MAS je 

nutné sledovat poptávku po bydlení. 

 

Graf : Dokončené byty v MAS Sedlčansko v letech 2001-2014 (Zdroj ČSÚ, SLBD 2011) 

 

 

Z grafu vyplývá, že v MAS se dokončilo výrazně méně bytů v bytových domech. Tento jev odpovídá struktuře 

území MAS, kde je jen jedno větší město, stav pracovních příležitostí i obyvatelstva se výrazně nezvyšuje. Není 

tedy poptávka po bytových domech. Naopak je třeba využívat stávající bytové kapacity. 

Druhý závěr, který nám graf poskytuje, se týká dokončených bytů v rodinných domech. Situace v MAS je sice 

horší než ve Středočeském kraji, ale příznivější než v ČR. Roli jistě hraje to, že v MAS nevznikají tzv. satelitní 

městečka, protože MAS je vzdálená od Prahy, výstavba a přestavba bytů v RD je rozptýlená, odpovídá 

individuální situaci v jednotlivých obcích.   

 

 



Mapa : Přírůstek bytů v obcích MAS Sedlčansko v letech 2001 - 2011  (Zdroj ČS, SLBD 2011) 

 

 

 

Občanská vybavenost – sítě 

Většina obcí uvedla, že má zajištěnu pitnou vodu, kanalizaci a čištění odpadních vod pro stávající domácnosti, 

zároveň ale část z tohoto systému bude opravovat nebo plánuje postavit například k nově zastavěným 

pozemkům nebo do menších osad. Jak je zřejmé z čísel v tabulce, obce čekají velké výdaje především za 

splaškovou a dešťovou kanalizaci. Také veřejný vodovod vyžaduje stálou údržbu a pravidelné investice. 

Čtyři obce (Osečany, Pečice, Smolotely, Obory) uvažují o plynofikaci, ve dvou obcích Sedlčanech a Kosově Hoře 

je plyn zavedený. 

Veřejné osvětlení se bude postupně modernizovat ve 13 obcích.  

Obecní rozhlas plánuje opravovat nebo zřizovat polovina obcí v území, čtvrtina obcí označila obecní rozhlas za 

nepotřebný. Kamýk nad Vltavou zavedl obecní TV.  

Sběr tříděného odpadu funguje dobře ve všech obcích. Deset obcí plánuje zřídit sběrný dvůr. 

 

Občanská vybavenost – sítě 

odpověď 

ano,          

v pořádku 

ano, před 

obnovou 

ne, 

plánuje se 

ne, není 

potřeba 

veřejný vodovod – i v části obce 18 7 5 1 

veřejná kanalizace – i v části obce 17 3 10 1 

ČOV – i pro část obce 19 3 4 5 



veřejná kanalizace dešťová – i v části obce 15 10 3 3 

plynovod – i v části obce 2 0 4 24 

veřejné osvětlení  17 13 1 0 

obecní rozhlas 9 8 7 7 

kontejnery na tříděný odpad – sběrná místa 27 4 0 0 

sběrný dvůr – uveďte na které druhy odpadů 7 0 10 13 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obnovitelné zdroje energie 

viz oblast Životní prostředí 

 

 

Dopravní infrastruktura 

 

Hromadná doprava 

V zájmovém území jsou k dispozici dva druhy hromadné dopravy – autobusová a vlaková doprava. 

Územím MAS prochází jediná regionální trať č. 223 Sedlčany – Olbramovice. Tato trať navazuje taktově na 

hlavní trať 220 Praha – České Budějovice koridor IV. 

Železniční spojení mají k dispozici tedy pouze 3 obce: Sedlčany, Kosova Hora a Štětkovice. 

U železniční dopravy dochází ke klesající tendenci, jak v osobní, tak v nákladové dopravě (pila Sedlčany, 

Kosova Hora). Železnici nahrazují autobusové spoje a individuální automobilová doprava. 

Hromadnou autobusovou dopravu na území MAS zajišťuje především společnost Arriva Praha s.r.o. Další 

společností je PROBO BUS a.s., která provozuje 3 linky spojující území s Prahou, a dále pak společnost COMETT 

PLUS s.r.o. která provozuje linku spojující Sedlčany s Táborem a Příbramí. Hromadnou autobusovou silniční 

dopravu využívají obyvatelé zájmového území především pro dopravu do zaměstnání, škol, zdravotnických 

zařízení, nemocnic a úřadů.  

Problémem je nedostatek spojů o víkendu a o svátcích. 



Kultura, sport a společenský život 

Kultura 

Region je bohatý na sakrální staby a drobné sakrální památky. 

Obecní knihovna funguje ve všech obcích, ve čtyřech případech vyžaduje opravy.  

V území MAS funguje 17 kulturních zařízení: muzea, galerie, výstavní síně a venkovní expozice. Provoz těchto 

zařízení je většinou finančně nákladný, přesto některé obce zvažují otevření dalších deseti interiérových a 

osmi venkovních expozic. 

 

Kultura 

odpověď 

ano,          

v pořádku 

ano, před 

obnovou 

ne, 

plánuje se 

ne, není 

potřeba 

obecní knihovna 27 4 0 0 

sakrální stavba využívaná pro náboženské akce 23 4 2 2 

muzeum (vč. poboček, památníků, pamětních 

síní apod.) 5 0 5 20 

fungující výstavní síně, galerie apod. 7 1 5 17 

venkovní expozice, rozhledny apod.  5 0 8 16 

 

Mapa : Kulturní zařízení v obcích MAS v roce 2014  (Zdroj ČSÚ k 31.12.2014, MAS Sedlčansko- Dotazníky 2014) 

 

 



Spolky 

Největší zájem o spolkovou činnost je mezi sportovci (fotbalisty) a hasiči. Ve většině obcí jsou spolky 

myslivecké, v některých i včelařské a kluby žen. Divadelní ochotnické soubory provozují činnost většinou ve 

větších obcích. Málo rozšířené jsou zatím aktivity pro mladé rodiny – mateřská centra a kluby. 

Konkrétní data viz Příloha. 

 

Sociální služby a zdravotnictví 

viz  Sociální oblast 

 

Problémové okruhy a analýzy z pohledu aktérů regionu 

 

Pracovní skupina 

Přemysl Růžička, ředitel MAS Sedlčansko 

Petr Halada, starosta obce Kamýk nad Vltavou 

Štěpánka Barešová, tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska 

starostové obcí v působnosti MAS Sedlčansko  

 

Jedním z největších problémů regionu MAS Sedlčansko je úbytek obyvatel.  Dobré ZÁZEMÍ života obcí 

(zajištění základních služeb, kvalitní infrastruktura), je nezbytným předpokladem pro řešení nepříznivé situace. 

Pro účely strategie jsme proto analýzu problémů této oblasti rozdělili do tří skupin:  

1) První skupinu tvoří problémy, které jsou obce schopny řešit samostatně. 

2) Druhou skupinu tvoří problémy, které jsou snadněji  řešitelné v rámci meziobecní spolupráce. 

3) Třetí skupinu tvoří problémy řešitelné v rámci širší spolupráce různých subjektů regionu. 

 

Ad 1)  Problémy , které  jsou obce schopny řešit samostatně 

Tento problémový okruh zahrnuje všechny záměry, individuální projekty a aktivity, které jsou plně 
v kompetenci každé obce a jsou řešeny z obecních zdrojů nebo prostřednictvím dotací. S těmito aktivitami 
mají obce největší zkušenosti.  

Občanská vybavenost: veřejný vodovod, veřejná kanalizace, ČOV, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, vybavení 
pro odpady, veřejná kanalizace dešťová, telekomunikační sítě, obnovitelné zdroje energií. 

Služby: ordinace praktického a dětského lékaře, policie – služebna v obci, pošta či poštovna v obci, sociální 
služby, obchody, bydlení 

Kultura: obecní knihovna, sakrální stavby, místní expozice a památníky 

Spolky: v oblasti umění a sportu, zájmové oblasti, spolky pro děti a rodinu, zázemí pro aktivity dětí a mládeže 

Do skupiny problémů, které je obec schopna vyřešit pomocí vlastních zdrojů patří: 
a) záměry a programy menšího rozsahu 
b) záměry většího rozsahu, které přesahují rozpočtové možnosti obcí a pro jejichž řešení obce využívají 

dotačních možností v podobě individuálních projektů jako výstavba vodovodní a kanalizační 
infrastruktury, místní komunikace, plynofikace, rozvody elektrických sítí. 



Zajištění rozvoje obcí nelze dostatečně pokrýt z obecních rozpočtů bez krajských, státních nebo evropských 
dotací. Evropská dotační politika je ale administrativně velmi náročná, zvláště pro menší obce 
s neuvolněným starostou.  

 

Příčiny 

 Personální otázka 

Překážkou je velká vytíženost starostů a absence dalších pracovníků obce, kteří by byli schopni 

připravovat žádosti o projekty a vést je v souladu projektovou legislativou. 

 Administrativní náročnost dotační problematiky 

Administrativní náročnost dotačních řízení, ať už na národní nebo evropské úrovni, je dalším 

problémem, se kterým se obce potýkají. Některé obce tak raději financují záměry, na které lze získat 

dotaci, ze svých vlastních zdrojů. Překážkou až hrozbou je množství kontrol ze strany různých subjektů 

a rozdílnost názorů kontrol na výstupy projektů. Dotace jsou tak do jisté míry rizikem, a to i po 

zdárném ukončení projektu. 

 Nevhodně nastavená národní dotační politika, která v některých případech znevýhodňuje malé obce, 

nemá dostatečně jasně stanovena pravidla pro výběr projektů. 

 Rozdrobenost sídelní struktury 

 

 

Ad 2)  Problémy, které jsou pro obce snadněji  řešitelné v rámci meziobecní spolupráce 

Druhou skupinu problémů tvoří ty, pro jejichž  řešení je výhodná spolupráce dvou či více obcí. Jedná se o  

záměry,  které zasahují  na  území více katastrů nebo programy, ve kterých se spoluprací a provázaností  šetří 

čas, prostředky a vynaložené úsilí. 

Do této skupiny problémů patří: dopravní obslužnost obcí, podpora cestovního ruchu (cyklostezky, vodní 

cesty), částečně odpadové hospodářství, případně vybudování vysokorychlostního internetu  a další. 

Aktivity meziobecní spolupráce jsou v poslední době  řešeny v rámci strategií dobrovolných svazků obcí. Pro 

naši strategii jsou relevantní strategie Sdružení obcí Sedlčanska a Svazku obcí ORP Příbram. 

Dobré zkušenosti lze najít v práci Sdružení obcí Sedlčanska v oblasti dopravní obslužnost a podpory cestovního  

ruchu (projekt „Sedlčanskem na kole“, „Sedlčansko nejen pro cykloturistiku“ atd). 

 

Příklady meziobecní spolupráce: 

Spolupráce obcí v rámci strategií MOS ORP Sedlčany a ORP Příbram - Likvidace odpadů 

PROBLÉMOVÉ OKRUHY ORP SEDLČANY 

Nedostatečná separace odpadů 

Území ORP Sedlčany má hustou síť sběrných nádob na separovaný odpad, ale i přesto v některých obcích chybí sběrné nádoby na 
tříděný odpad. Dalším problémem je jejich nevhodné rozmístění, což způsobuje prodlužování donáškové vzdálenosti. Je nutné 
optimalizovat sběrnou síť zejména v menších obcích, ve kterých chybí sběrné nádoby na nápojové kartony a kovy. Pokud obce začnou 
separovat BRKO, bude nutné připravit systém třídění BRKO a pořízení nádob na BRKO. 

Informační a vzdělávací kampaň pro širokou veřejnost zaměřená na správné třídění odpadu 

Uspořádání informační a vzdělávací kampaně pro širokou veřejnost, jejímž výsledkem by byly letáky s informacemi, jak efektivně 
separovat odpad. Dále pak je nutné se cíleně zaměřit i na nakládání s BRKO v závislosti na navázání spolupráce se sedlčanskou 
kompostárnou (leták s instrukcemi, co spadá do  BRKO a co naopak do něj nepatří). A dále pak vhodná forma apelace na chataře a 
chalupáře a jejich neukázněnost při nakládání s odpady. 

Neexistující systém spolupráce pro sběr BRO a BRKO 

Navázání spolupráce s Městem Sedlčany – Sedlčanskými technickými službami, s.r.o. při svozu a nakládání BRO a BRKO. Na území OPR 
Sedlčany vzniká velká obecní kompostárna Sedlčany s kapacitou 1600t/rok. Vzhledem k tomu, že město Sedlčany nepokryje danou 



roční kapacitu, mohou okolní obce využít jejích služeb při svozu, zpracování a sběru BRO a BRKO. V současné době vlastní a provozuje 
malou obecní kompostárnu obec Petrovice a Sedlec-Prčice, navázání spolupráce se Sedlčanskou kompostárnou se tedy nejvíce týká 15 
obcí na pravém břehu. 

 

PROBLÉMOVÉ OKRUHY ORP PŘÍBRAM 

 

Nedostatečné řešení nakládání s SKO 

Na území ORP  je stále ještě velké množství vyprodukovaného SKO a BRKO, a to v přepočtu na 1000 obyvatel více nežli v některých 
sousedních regionech. Tento odpad se většinou ukládá na skládky komunálního odpadu a jeho sběr zajišťují obce ve spolupráci se 
svozovými společnostmi.  Na SKO je pohlíženo pouze jako na odpad, ne jako na surovinu vhodnou k dalšímu, např. energetickému 
využití. Řešením by bylo umístit v území 2 až 3 energetická zařízení (termolýzní jednotky). Bilance Cash flow je velice ekonomicky 
zajímavá, a to i s ohledem na nezbytné investice. Provozovatelem jednotek by byl dobrovolný svazek obcí. Zisky by bylo možné v 
budoucích letech použít na zpětné investice do odpadového hospodářství ORP, případně dalších programů meziobecní spolupráce. 

Biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu 

Biologický odpad se většinou ukládá na skládky komunálního odpadu a jeho sběr zajišťují obce ve spolupráci se svozovými 
společnostmi. I ve využití BRKO má ORP Příbram horší ukazatele. Řešením by bylo zavedení většího počtu sběrných nádob na 
biologicky rozložitelný odpad a využívání kompostáren. Potěšující je trend zvyšujícího se počtu řízených kompostáren v území. Zlepšení 
situace by také pomohla komplexní informační kampaň a účinné zapojení státní správy. 

Různorodost nákladů obcí na nakládání s odpady 

Cena za svoz odpadu v jednotlivých obcích je stanovena různou výší a různým způsobem platby. Někdy je platba uváděna na základě 
vyhlášky jako paušál na osobu a rok, někdy formou známek a žetonů, které udávají četnost svozů odpadu. I pro tento okruh problému 
se jeví efektivní  meziobecní spolupráce s ohledem na další energetické využití odpadu tak, že bude stanovena jednotná cena a forma 
poplatku, která bude zohledňovat dojezdové vzdálenosti svozových firem, náročnost svozu a sběru z důvodu členitosti katastrů 
jednotlivých obcí. 

Černé skládky na území ORP Příbram 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že téměř v polovině obcí ORP Příbram občané zakládají černé skládky. Důvodem je pravděpodobně 
velká dojezdová vzdálenosti ke skládkám, nevhodné umístění, malý počet sběrných dvorů i nejednotný systému způsobu platby za 
komunální odpad. Černé skládky likviduje každá obec svým způsobem značnými finančními náklady. Řešení problému by 
pravděpodobně pomohlo zavedení jednotné platby za KO pro občany a společná likvidace stávajících černých skládek cestou 
meziobecní spolupráce snižující celkové náklady na likvidaci skládek. 

Informovanost a osvěta 

Informovanost a osvěta o odpadové problematice není dostatečná, pomohla by dlouhodobá informační kampaň pro širokou veřejnost 
s využitím vhodných komunikačních nástrojů. 

 

Příčiny neefektivní  meziobecní spolupráce 

 Menší ochota některých obcí  spolupracovat 

 Neplnění cílů vytyčených ve strategických dokumentech 

 Nedostatečné personální kapacity spolupracujících obcí nebo svazků obcí 

 Velká vytíženost starostů obcí  

 

 

Ad 3)  Problémy řešitelné v rámci širší spolupráce  subjektů regionu  

Problémy přesahující možnosti řešení na úrovni spolupráce obcí, jsou těmi, kterými by se měla primárně 

zabývat naše strategie. Většina témat z okruhu této skupiny problémů je zahrnuta do oblastí Vzdělávání, 

Zaměstnanost, Sociální oblast a Životní prostředí. 

Téma, které spadá do této skupiny a nebylo zatím blíže zpracováno, se týká podpory komunitního života – 

vytvoření zázemí pro komunitní aktivity – Komunitní multifunkční centra. 



Většina obcí regionu má bohatý společenský a kulturní život. Některé obce mají i velmi kvalitní zázemí pro tyto 

občanské aktivity, většině obcí dobré zázemí chybí, ačkoliv prostory (místnosti nebo nevyužité budovy) 

v obcích k dispozici jsou.  

Stát bude prostřednictvím dotací z ESF podporovat vytvoření podmínek pro komunitní aktivity, a to 

investičními i neinvestičními pobídkami. Cílem není vybudovat kulturní centra nebo prostory pro masovou 

zábavu. V obcích by měla vzniknout centra multifunkční, která vytvoří zázemí pro potřeby společenského a 

kulturního života i potřeby v oblasti sociální politiky – kombinace komunitních a veřejných služeb. 

Projednávání této otázky mezi starosty ukázalo, že zájem o vytvoření center je velký, zároveň jsou ale nemalé 

obavy z toho, zda obce dokážou zajistit povinné programy a zda starostové získají dostatečnou podporu svých 

zastupitelstev pro nové pojetí komunitního života. 

Nabízí se možnost pomoci řešení této problematiky prostřednictvím jednoho střediska komunitních center 

v Sedlčanech, které by zajišťovalo nabídku prorodinných, sociálních a vzdělávacích programů. Obce by tak 

měly možnost ověřit některé z nich a následně ty, které vyhodnotí jako přínosné, využívat. 

Zároveň bude důležité respektovat rozdílný přístup obcí k zajišťování center. Činnost primárně opřít o 

dobrovolnictví, aktivní občany v obci, jejich zájmu a zaměření. 

Bude pravděpodobně nezbytné mít v každé obci koordinátora (na malý úvazek cca 0,1 – 0,2 nebo smlouvu 

DPP), který bude organizačně zajišťovat chod centra a provázanost se střediskem komunitních center 

v Sedlčanech. 

 

 

Potenciál rozvoje 

 Směřování Sdružení obcí Sedlčanska k vytvoření asistenčního projektového centra na podporu obcím 

s čerpáním dotací z ESF. 

 Vyhotovené strategie a vydefinované aktivity pro meziobecní spolupráci MOS ORP Sedlčany a ORP 

Příbram. 

 Zájem o zřizování komunitních center v obcích. 

 Případné personální zajištění střediska komunitních center, kvalitní odborný personál pro tvorbu, 

lektorování a vedení rodinných a sociálních programů.  

 

 

 

Návrhy řešení 

Komunitní centra 

aktivity 

 Zajistit dobrou informovanost o možnostech zřízení komunitních center mezi starosty a zastupiteli 

obcí, možnosti a povinná opatření: 

setkávání obyvatel – veřejná komunitní projednávání obecních záležitostí 

realizace volnočasových aktivit 

zájmové a kulturní akce 



vzdělávací programy 

prorodinné programy  

sociální programy (zajištění povinného minima: prostor pro poskytování sociálního a pedagogicko-

psychologického poradenství, sociální terénní služby, kariérní poradenství) 

 Zajistit infrastrukturu pro KC: stavební úpravy, pořízení vybavení, venkovních úpravy prostor pro 

setkávání občanů. 

 Vytvořit síť koordinátorů a provázanost jejich práce se střediskem komunitních  center v Sedlčanech. 

 Vytvořit nabídku programů a nástrojů pro komunitní centra. 

 
Příklad eventuálních programů pro mateřské kluby:  

Hračky a hry pro nejmenší. Program seznámí rodiče s nabídkou hraček, které mají tvořivý potenciál rozvíjet manuální a 

technické dovednosti (nabídka bude průběžně obohacována o pomůcky vzniklé v programu a podnikatelském záměru Zelená 

nejen pro kluky). Vybavit obecní komunitní centra těmito hračkami a umožnit rodičům a malým dětem prostory s hrami 

využívat. 

Řemeslo má zlaté dno –  program pro předškolní děti s profesionálním lektorem. 

Vzdělávání pro vedoucí  (maminky), mateřských  klubů. 

Pomůcky (publikace, videa, CD, ) pro vedoucí  mateřských klubů v obcích 

a další ... 

 Ověřovat chod center, vyhodnocovat přínos, konzultovat fungování center a udržitelnost se starosty 

obcí. 

 

 

Aktivity a programy meziobecní spolupráce 

 Vyhodnocovat dosahování stanovených cílů v rámci strategií MOS ORP Sedlčany a ORP Příbram – 
Likvidace odpadů, případně si vyměňovat zkušenosti mezi ORP Sedlčany a ORP Příbram. 

 

 

Dotace a projekty 

 Zřídit projektové asistenční centrum za účelem pomoci obcím získat dotační prostředky na záměry pro 

rozvoj obcí, případně zprostředkovat informace o kvalitních a cenově dostupných službách v ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 

 

Spolky v obcích 

 

Spolky 

odpověď 

ano 

 

ne 

Spolky v oblasti umění  9 22 

Spolky v oblasti sportu  22 9 

Spolky v zájmové oblasti  25 5 

spolky pro děti a rodinu  7 23 

 

 

Spolky 
spolky v oblasti 

umění  

spolky v oblasti 

sportu  

spolky v zájmové 

oblasti  

spolky pro děti a 

rodinu  

Bohostice     

Dolní Hbity divadelní soubor 

Rafanda 

TJ Sparta Luhy, 

TJ Sokol D. Hbity 

3x MS a včelaři, 

5x SDH 2x klub matek 

Dublovice 

  

Sokol, HC Dublovice, 

Lvice Dublovice, River 

Boys Zvírotice 4x SDH, 2x myslivci   

Jablonná   AC Jablonná MS Jablonná, 2x SDH   

Jesenice   TJ Sokol Jesenice Klub žen a SDH   

Kamýk n. V. 
folklor, divadelní 

spolek Sokol 

SDČR MO Kamýk, MS, 

2x SDH, KADIS pionýr,akvaristika 

Klučenice   SK Klučenice 2x SDH, MS, včelaři   

Kňovice  TJ Kňovice fotbal MS, SDH  

Kosova Hora Loutkové divadlo Sokol SDH, skaut   

Kr. Hora n. V. 

  

TJ Sokol K. H., TJ K.H. 

SDH K.H., Mokřice, 

Podmoky, Zhoř, 

Plešiště, Vletice, MS 

K.H. –Rašovice, 

MS Jedlina 

včelaři 

SRPDŠ K.H. 



Křepenice   HC Čerti Křepenice ČHJ Křepenice   

Milešov         

Nalžovice   hasičský sport, hokej MS   

Nedrahovice Sumikoo.s.   3xSDH   

Nechvalice div. Ochotníci Mona Nechvalice     

Obory 
  SK Obory 

SDH Obory, MS Luhy, 

Obory   

Osečany     MS, 2x SDH   

Pečice   SK Pečice     

Petrovice div. Ochotníci 

SK Petrovice 

10xSDH, klub Ležák 

Obděnice, včelaři, 

myslivci 

MC Sluníčko, 

důchodci 

Počepice   Sokol Počepice     

Prosenická Lh.     2x SDH, 1x MS   

Příčovy   HC Příčovy SDH T MOM Příčovy 

Radíč         

Sedlčany Záboj, Zábojáček 

TJ Tatran, TJ Sokol, 

Pegas, karate klub, 

rugby klub, střelecký 

klub 

MO Chovatelů, MO 

Rybářů, Velká K., 

Radioklub 

Svaz skautů, Náš les, 

Petrklíč 

Smolotely     MS Smolotely, SDH   

Solenice   jachting SDH   

Svatý Jan 
dramatický kroužek 

Drážkov       

Štětkovice   SDH  

Višňová 
  FC Višňová 

SDH, skauti, včelaři, 

myslivci - jiné sídlo   

Vys. Chlumec 
Vichr z hor 

CIMRMANI Z 

LIPTÁKOVA 

SK Vys. Chlumec, odd. 

nohejbalu,volejbalu,t

enisu a stolního 

tenisu 

Včelaři, myslivci, 

zahrádkáři, rybáři 

Spolek Baráčníků a 
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Zduchovice 
  TJ Zduchovice 
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Legenda: TJ – tělovýchovná jednota, MS – myslivecké sdružení, SDH – Sdružení dobrovolných hasičů, SK – sportovní klub, 

SRPDŠ – sdružení rodičů a přátel dětí školy, SDČR – sdružení důchodců České republiky 

 



Zázemí pro spolkové aktivity (vyjma dětských) 

V třetině obcích funguje zázemí pro uměleckou činnost a další třetina obcí plánuje podobné zázemí pro 
kulturní spolky zřídit. Přitom spolků je v současné chvíli méně než fungujících zázemí. Obce se zřizováním 
dalších prostor pro umění a kulturu pravděpodobně snaží zpříjemnit život v obci, zvýšit možnosti společného 
trávení volného času a využít často prázdných a nadbytečných obecních staveb. 

Zázemí pro volnočasové a sportovní aktivity je v dobrém stavu ve většině obcí, ve třech obcích je třeba opravit 
zázemí pro sport, ve čtyřech obcích zázemí pro spolkové aktivity. Nové zázemí pro sport se plánuje v obcích: 
Nedrahovice, Prosenická Lhota, Smolotely, Zduchovice. Nové zázemí pro volnočasové aktivity se plánuje 
v obcích: Nechvalice, Smolotely, Solenice, Zduchovice. 

V sedmnácti obcích je spolkový dům, kulturní sál nebo podobný krytý prostor pro setkávání většího počtu lidí, 
tři tyto sály potřebují rekonstruovat. Dalších osm obcí plánuje zřízení těchto prostor, dnes běžně nazývaných 
multifunkční centra. V šesti obcích sál není a obce o něj neprojevily zájem, přestože se jedná i o lidnatější 
obce. 

Zázemí pro spolkové aktivity (vyjma dětských) 

odpověď 

ano,              

v pořádku 

ano, před 

obnovou 

ne, plánuje 

se 

ne, není 

potřeba 

zázemí pro spolek - oblast umění (pódia, sálky, dílny 

apod.) 10 0 11 9 

zázemí pro spolek - oblast sportu (tělocvičny, hřiště, 

areály apod.) 23 3 4 1 

zázemí pro spolek - zájmová oblast (klubovny 

apod.) 21 4 4 2 

spolkový/kulturní dům/sál 14 3 8 6 

 

Mapa : Zázemí pro spolkové aktivity v obcích MAS v roce 2014  (Zdroj MAS Sedlčansko- Dotazníky 2014) 

 



Zázemí pro děti 

Mateřská centra fungují zatím v Kamýku nad Vltavou, v Petrovicích a v Sedlčanech. Dalších jedenáct obcí 
projevilo zájem o zřízení mateřského centra.  

Klubovny pro děti jsou ve třinácti obcích, z toho pouze dvě potřebují opravy. Dalších dvanáct obcí je 
připraveno klubovny zřídit. 

Obec Svatý Jan uvedla, že nepotřebují hřiště ani pro malé ani pro starší děti. Dětské hřiště s hracími prvky pro 
menší děti se plánuje v Křepenicích, Pečicích a ve Višňové. Hřiště na sport pro starší děti plánují obce 
Klučenice, Obory, Pečice, Počepice a Prosenická Lhota. V ostatních obcích již hřiště jsou, rekonstrukci vyžaduje 
přibližně čtvrtina z nich.   

 

Zázemí pro děti 

odpověď 

ano,          

v pořádku 

ano, před 

obnovou 

ne, plánuje 

se 

ne, není 

potřeba 

mateřské centrum, klub apod. 3 0 11 17 

klubovna pro děti 11 2 12 6 

dům dětí a mládeže 0 0 5 24 

dětské hřiště s hracími prvky pro menší děti 22 5 3 1 

dětské hřiště na sport pro starší děti 17 7 6 1 

 

 

Mapa : Zázemí pro spolkové aktivity dětí v obcích MAS v roce 2014  (Zdroj MAS Sedlčansko- Dotazníky 2014) 

 


