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1 ÚVOD – PROČ JE DOBRÉ MÍT ZPRACOVANÝ  PROGRAM ROZVOJE MĚSTA 

Program rozvoje obce (PRO) je základním strategickým rozvojovým a plánovacím 

dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jeho schválení 

podléhá zastupitelstvu obce. Společně s územním plánem se jedná o základní plánovací 

dokument města, který stanovuje cíle a priority rozvoje města v budoucích letech. PRO 

představuje hlavní problémy a předpoklady obce a stanovuje možná řešení. Je podkladem 

pro rozhodování orgánů města v záležitostech budoucího rozvoje obce a v neposlední 

řadě zvyšuje šanci získat finanční prostředky z vnějších zdrojů. PRO Nový Knín je 

vytvářen na sedmileté období 2019 – 2025. Metodické vedení zajišťovali po odborné 

stránce pracovníci Centra společných služeb ve spolupráci s Místní akční skupinou Brdy-

Vltava. Program rozvoje obce Nový Knín byl vytvořen podle metodiky tvorby programu 

rozvoje obce, zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) České republiky a bude 

zde také zveřejněn. . 

1.1 POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZVOJOVÉHO DOKUMENTU  

Podkladem pro vznik Programu rozvoje města Nový Knín byl zpracovaný Strategický plán 

pro město Nový Knín a územní plán města.  

PRO Nový Knín je rozdělen na dva celky. Na analytickou část, která popisuje stávající stav 

a situaci ve městě. Východiskem této analytické části je SWOT analýza, ve které jsou 

uvedené silné, slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Na analytickou část navazuje část 

návrhová, ve které je uveden stav, jakého by chtěla obec dosáhnout. Následuje samotná 

formulace cílů, opatření a aktivit, které by měli přispět ke splnění vymezených prioritních 

oblastí.  

Dokument byl vytvářen v období duben 2017 až leden 2019. V únoru 2017 byly osloveny 

pracovnice z Místní akční skupiny Brdy-

Vltava (MAS) a pracovníci z Centra 

společných služeb Svazku obcí Dobříšska a 

Novoknínska (CSS), kteří tyto dokumenty 

vytvářejí. CSS vytvořilo dotazník pro 

obyvatele a společně s MAS vedly veřejná 

setkání a odborně zajišťovali zpracování 

samostatného dokumentu. Sběr podkladů 

probíhal od dubna 2017, kdy byly 

distribuovány dotazníky obyvatelům. 

Názory obyvatel jsou jedním ze základních 

kamenů pro směřování rozvoje obce i 

zpracování zmíněného dokumentu. 

V červnu 2017 proběhlo vyhodnocení dotazníků a začala být zpracovávána analytická 

část dokumentu. Setkání s občany proběhlo 17. 10.  2017 v jídelně ZŠ Nový Knín. Setkání 

se zúčastnilo 46 občanů města, kteří ocenili možnost aktivně se zapojit do diskuse a 

jednoznačně vyjádřili zájem podílet se na dalším rozvoji města.  

Obrázek 1: Setkání s občany města Nový Knín 
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Schvalovací doložka: 

Program rozvoje města Nový Knín na období 2019 - 2025 schválilo usnesením č. 7-4/2019  

ze dne 21. 2. 2019 v souladu s §84 odst.2 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, zastupitelstvo města Nový Knín.  
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2 ANALYTICKÁ ČÁST PROGRAMU ROZVOJE OBCE 

V analytické části je nejprve rozpracována demografická situace ve městě, protože právě 

lidský faktor výrazně ovlivňuje podobu obce i aktivity, které se zde odehrávají. Dále se 

tato kapitola věnuje ekonomické oblasti, dopravní a technické infrastruktuře, občanské 

vybavenosti, životnímu prostředí a správě obce. 

2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O  OBCI 

 

Starosta obce Ing. Tomáš Havlíček 

IČO obce 00242888 

Adresa sídla náměstí Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový 
Knín 

E-mail radnice@mestonovyknin.cz 

Telefon 318593015 

Internetové stránky www. mestonovyknin.cz 

 

 

 

 

 

mailto:radnice@mestonovyknin.cz
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2.2 HISTORIE 

Historie osídlení míst, kde se dnes rozkládá město Nový Knín, začíná podle současných 

poznatků až v raném středověku. Nicméně podle některých nálezů z nejbližšího okolí je 

zřejmé, že lidé se po území dnešního města pohybovali již mnohem dříve.  

Nejstarším zatím známým dokladem těchto aktivit je soubor štípaných nástrojů z 

mladého paleolitu (cca 20 000 let). Štípaná sekera byla nalezena spolu s dalšími 

kamennými artefakty u Kozích Hor. Dokládá přítomnost lidí v následujícím mezolitickém 

období tj. před více než osmi tisíci let.  

Oficiálně název Knín, ještě bez rozlišení na Starý a Nový, se uvádí poprvé v roce 1186. Na 

zdejším knížecím dvoře byla podepsána mírová smlouva (Knínský mír) mezi českým 

knížetem Bedřichem a moravským markrabětem Konrádem Otou Znojemským. V letech 

1218 a 1219 pobýval v Kníně král Přemysl Otakar I. se svými syny Václavem, Vladislavem 

a četnou družinou a vystavil zde listiny milevskému klášteru. V roce 1321 založil nejvyšší 

písař Království českého Štěpán z Tetína německým právem zákupným vsi Knín 

(pravděpodobně šlo již o nynější Starý Knín), Kytín, Libčice a městečko Dušníky u 

Příbramě a toto založení osvědčil dvěma listinami vydanými na jeho sídelním hradě Tetín. 

Další rozvoj pak přineslo objevení zlatých ložisek v okolí (spíše šlo o znovuobjevení - zlato 

na Kocábě rýžovali už Keltové). Zlato se zpočátku dobývalo v bezprostřední blízkosti 

města: v lokalitě na Vrchu (jihozápadně od náměstí), pod vrchem Chvojnou, pozůstatky 

štol byly objeveny i v historickém intravilánu města. Ložiska zlata byla již v předhusitské 

době do značné míry vyčerpána a těžba se přesouvala dále od města. Nejvýznamnějšími 

nalezišti se staly doly Stará a Mladá Kamlová mezi Libčicemi a Dražeticemi. Těžilo se i v 

oblasti Psích hor poblíž Čeliny. Před rokem 1331 byl Knín rozdělen na pozdější Nový Knín, 

který se stal městečkem a později městem podléhajícím královské komoře. Starý Knín, 

který zůstal vsí, se dostal do rukou feudální vrchnosti. K opětovnému administrativnímu 

spojení obou těsně sousedících sídel došlo až v roce 1960. V roce 1341 pobýval v Kníně 

král Jan Lucemburský, který zde měl družinu a kancelář. Kazatel Matěj z Knína působil ve 

městě v roce 1408. Účastnil se Kostnického koncilu ve sboru kněžstva. Roku 1419 knínští 

měšťané poskytli útočiště husitským poutníkům ze západních a jižních Čech směřujících 

do Prahy. Zde dostali zprávu od ústeckých poutníků, kteří byli Petrem ze Šternberka 

přepadeni u Živohoště. Město bylo jistě již od svého vysazení obdařováno různými 

privilegii, avšak první majestát pochází až od krále Zikmunda dne 7. května 1437. 

Samotná listina se nedochovala - byla zničena při požáru, ke kterému došlo někdy v letech 

1437 až 1461. Dne 24. června 1445 bylo město postiženo jednou z největších povodní, 

kdy se po dlouhotrvajících deštích protrhaly rybníky u Dobříše. Král Jiří z Poděbrad 

obnovil roku 1461 Novému Knínu práva královského města, zakotvená již v 

nedochovaném předchozím privilegiu. Další privilegium udělil městu král Vladislav II. 

Jagellonský na sv. Vincence (22. ledna) 1479. Od téhož krále pochází i současný městský 

znak. Další Vladislavovo privilegium přineslo městu právo pečetit červeným voskem. 

Roku 1524 město vyhořelo. V říjnu roku 1639 bylo město vypáleno Švédy, zničeny byly i 
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doly. Obnova báňských prací nebyla příliš úspěšná a úpadek byl takového rázu, že se 

nakonec nevědělo, kde ležely kdysi výnosné kamlovské doly. Znovu objeveny byly až ve 

20. letech 20. století. Předbělohorského počtu domů a obyvatel město dosáhlo až někdy 

ve druhé polovině 18. století. Řáděním vojsk Johana Gustafsona Banéra bylo podobně 

zpustošeno celé Podbrdsko; například sousední Malá Hraštice byla několik let zcela pustá.  

Město postihla i morová epidemie, která byla v letech 1711 až 1714 a podlehlo 25 osob. 

Na památku této události byl v roce 1715 zbudován velmi prostý morový sloup v 

sousedství nynějšího Tylova náměstí. Roku 1730 začala na náměstí jižně od kostela sv. 

Mikuláše stavba kaple sv. Jana Nepomuckého. Roku 1776 obdrželo město od Marie 

Terezie první včelařskou školu v Čechách. V roce 1821 byl zrušen hřbitov okolo kostela 

na náměstí a přeložen a nynější místo (pod vrchem Chvojná). Po požáru roku 1836 byly v 

roce 1837 zřízeny dvě kašny: jedna na náměstí (existuje dosud), druhá na křižovatce 

nynějších ulic Žižkovy a Havlíčkovy (později ustoupila potřebám silniční dopravy). V 

červnu roku 1848 šla na pomoc Praze novoknínská městská garda. Ve Zbraslavi se měla 

připojit ke gardistům z Dobříše a Příbramska. Knínská garda došla na Jíloviště, kde 

přenocovala. Na základě poplašné zprávy, že vojsko obsadilo hradby a barikády již byly 

rozstříleny, se garda vrátila domů. V roce 1849 se vedení města dopustilo zaváhání, které 

pak ovlivnilo jeho vývoj na dlouhá léta. Městu bylo totiž nabídnuto umístění okresního 

soudu, pokud opatří vhodnou budovu. Konšelé však odpověděli, že takovou budovu 

nemají a ani ji stavět nehodlají. V důsledku toho se sídlem soudního okresu stala Dobříš, 

která pro účely soudu nabídla dosavadní radnici. Městem měla vést železniční trať, která 

měla vést z Prahy přes Štěchovice, Nový Knín, Dobříš a Příbram. Roku 1870 se začala 

vyměřovat, ale ke stavbě již nedošlo. Železniční trať na Dobříš byla dokončená v roce 1897 

a město míjí ve vzdálenosti 3 km; přičemž nejbližší zastávky jsou v Malé Hraštici a 

Mokrovratech. V roce 1870 byla také založena Občanská záložna. V roce 1872 byla 

založena Čtenářská beseda (zanikla po založení městské knihovny po I. světové válce). V 

roce 1882 byl založen sbor dobrovolných hasičů. V roce 1898 byl založen novoknínský 

Sokol. V letech 1915 až 1919 pobývala na území Nového Knína (včetně Sudovic a Libčic) 

část obyvatel Ledrenského údolí (tehdy ležícího při jižní hranici Rakousko-Uherské 

monarchie vysídlených tehdy ze svých domovů do vnitrozemí v souvislosti s vypuknutím 

války mezi Itálií a Rakouskem-Uherskem). Nové domovy našli Tridentští Italové například 

v Příbrami, Milíně, Chýňavě, Všeni u Trutnova, v Novém Kníně a dalších městech 

v Čechách. V navázaném přátelství pokračují potomci tehdejších obyvatel Svazku obcí 

Valle di Ledro se současným předsedou Giuglianem Pellegrini dodnes.   

Ve třicátých letech 20. století chtěl Baťa postavit v Novém Kníně filiálku svého podniku, 

avšak majitelé pozemků, kde měla být filiálka vystavěná, s tím nesouhlasili a stavba se 

neuskutečnila. Roku 1937 proběhla generální oprava kostela svatého Mikuláše na 

náměstí. Při ní byly objeveny pozůstatky předchozích stavebních etap budovy včetně 

zbytků románského kvádříkového zdiva lodi. Chrám dostal nynější završení věže, jež je 

přibližnou replikou barokního stavu. Nacisté v roce 1942 ukončili provoz zdejšího 

pivovaru, který už po válce nebyl obnoven. Místní židé byli odvedení do vyhlazovacích 
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táborů. Po roce 1948 došlo k postupnému potlačení soukromých živností a několik 

obyvatel se po politicky motivovaných procesech ocitlo ve vězení. V té době vzniklo 

výrobní družstvo Elko. Místní JZD bylo změněno ve státní statek, který byl později sloučen 

s dobříšským. Obchodní síť byla většinou sloučena do spotřebního družstva Jednota. Silně 

zredukována byla síť pohostinských zařízení, z více než deseti hostinců a restaurací 

přetrvaly v samotném Novém Kníně pouze dvě. V padesátých letech město víceméně 

stagnovalo, což asi bylo příčinou toho, proč mu při územní reorganizaci v roce 1960 nebyl 

obnoven městský statut, takže oficiálně Nový Knín přestal být za město považován. V té 

době byl sloučen se Starým Knínem, Sudovicemi a Kozími Horami (a spolu s nimi i s 

Hranicemi, které už předtím byly jejich součástí). Později byly připojeny také Libčice a 

Chramiště. V 60. letech dochází k rozsáhlejší výstavbě rodinných domků, ve druhé 

polovině téhož desetiletí vzniká nejstarší část novoknínského sídliště. V roce 1974 bylo 

slavnostně otevřeno letní kino. Dne 20. 7. 1981 město zažilo povodeň, která byla jedna 

z největších od roku 1445. V roce 1990 se Nový Knín stal městskou památkovou zónou.  

Dne 20. července 1996 se Nový Knín dočkal navrácení městského statusu. Po roce 1996 

se podařilo zeslabit hrozbu těžby zlata v Mokrsku, kde byla následně vybudována 

rozhledna Veselý vrch. V roce 1999 se v sousední Velké a Malé Lečici konalo mistrovství 

světa v rýžování zlata Kocába '99 a při té příležitosti byla v budově Mincovny otevřena 

muzejní expozice těžby zlata. Téhož roku byla dokončena přístavba základní školy. Poté 

byla rekonstruována i mateřská škola (ve Starém Kníně). V letech 2007, 2012 a 2014 

proběhlo v sousedství města na Voznickém potoce mistrovství ČR a SR v rýžování zlata. 

Dne 2. června 2013 bylo město opět postiženo povodní, která zasáhla především domy 

přiléhající ke Kocábě. V roce 2019 se bude v Novém Kníně konat mistrovství Evropy 

v rýžování zlata a v roce 2020 se zde uskuteční mistrovství světa v rýžování zlata.  

2.3 ÚZEMÍ 

Město Nový Knín leží ve Středočeském kraji v okrese Příbram. Je tvořeno šesti místními 

částmi: Novým Knínem a Sudovicemi v severní části a Kozími Horami, Hranicemi, 

Chramišti a Libčicemi v jižní části. Sousedí s 10ti obcemi: Mokrovraty, Malá Hraštice 

a Velká Lečice ze severu, Nové Dvory, Korkyně a Chotilsko na východě, Borotice a Drhovy 

na jihu a Rybníky a Stará Huť na západě. 

Vazby v území jsou především na cca 45 km vzdálené hl. město Prahu a na město 

s rozšířenou působností Dobříš vzdálené cca 10 západním směrem. 

Název katastrálního území Rozloha [ha] 

Chramiště 154 

Kozí Hory 958 

Libčice 673 
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Nový Knín 425 

Starý Knín 529 

Sudovice 222 

 

Chramiště  

Místní část města Nový Knín se nachází cca 3 km na jihozápad od Nového Knína. 

Katastrální území se rozkládá na 1, 54 km2. První písemná zmínka o místní části pochází 

z roku 1653. Po roce 1850 patřila Chramiště pod obec Borotice. Od roku 1880 do roku 

1975 byla součástí Dražetic, které se od Borotic osamostatnily. Od roku 1976 jsou součástí 

města Nový Knín. Přes Chramiště vede naučná stezka Kozí hory a Libčice. 

Kozí hory  

Dříve byly nazývány jako Kozohory. Spolu s Hranicemi tvoří katastrální území o rozloze 

9,58 km2. První písemná zmínka pochází z roku 1653. Po roce 1850 byly Kozí hory 

součástí obce Drhovy. Začátkem 20. století se spolu s Hranicemi osamostatnily. Od roku 

1960 jsou součástí města Nový Knín. V této místní části jsou zajímavé pamětihodnosti, 

mezi které patří například socha svatého Floriána. Socha se nachází na trojmezí 

katastrálních území Kozí hory, Libčice a Chramiště. Kaplička svaté Anny je nevýraznou 

stavbou z 19. století, která je situována přímo v centru Kozích hor. V katastru obce se také 

zachovaly pozůstatky starých důlních děl po středověké těžbě zlata a roubené i zděné 

objekty lidové architektury. Při toku říčky Kocáby se nachází skalní výklenek s obrázkem 

Panny Marie Lurdské. Místo se nazývá Lurdy.  

Libčice 

Leží cca 4 km na jih od Nového Knína s rozlohou 6,73 km2. První písemná zmínka pochází 

z roku 1321. Nejvýznamnější památkou v obci je kaple sv. Jana a Pavla. Kaple s oválnou 

lodí stojí na návrší východně od obce. Postavena byla v 18. století. V interiéru se nachází 

rokokový oltář a pozdně rokoková lavice. Výstavba je spojená s řádem Křížovníků 

s červenou hvězdou, kteří v okolí měli řadu majetků.  

Sudovice  

Jsou součástí města Nový Knín a nachází se cca 1 km východně od novoknínského náměstí, 

na úbočí vrchu Chvojné při silnici II. třídy č. 102 spojující samotný Nový Knín, Slapy a 

Štěchovice. Dříve se Sudovice nazývali Zhudovice podle rodu Zhudovských, který je 

vlastnil. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1428. Ve druhé polovině 20. 

století obec stavebně srostla s Novým Knínem a roku 1960 se staly Sudovice jeho součástí. 

Dříve se zde nacházel zámek – původně barokní dvoukřídlé stavení v areálu 

hospodářského dvora. Ve druhé polovině 50. let 20. stol. byl těžce poškozen požárem. 
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Starý Knín  

První zmínka o Kníně pochází z roku 1186, kdy se zde sešli český kníže Bedřich a 

markrabě Moravy Konrád Ota Znojemský, aby zde podepsali mírovou smlouvu. V roce 

1331 bylo městečko povýšeno a začalo se uvádět jako Nový Knín. V roce 1639 do Starého 

Knína vpadlo švédské vojsko, které místní část zničili. Staroknínský kostel byl ušetřen. 

V kostele se nachází pozdně renesanční cínová křtitelnice z roku 1601, pořízená Václavem 

Vratislavem z Mitrovic. Vratislavové z Mitrovic si vybudovali v areálu hospodářského 

dvora ve Starém Kníně zámeček a zbytky tvrze nechali přestavět na sýpku. Dne 20. 12. 

1669 prodal Petr Vratislav z Mitrovic zadlužené panství Rytířskému řádu křížovníků 

s červenou hvězdou. Následně byl zámeček adaptován na faru a z dosavadní fary se stal 

křížovnický špitál. V 17. a 18. století proběhla přestavba místního kostela. V roce 1899 

vznikl sbor dobrovolných hasičů. V roce 1960 byl Starý Knín připojen k Novému Knínu. 

V roce 1974 bylo otevřeno místní letní kino.  

Ve Starém Kníně se nachází kostel sv. Františka Serafinského (Assisi), Socha sv. Jana 

Nepomuckého, kaple nad studní, areál křížovnického dvora, bývalý špitál, bývalý 

Brunclíkův mlýn, kaplička u sádky. Historie těchto objektů je popsána v kapitole 

Kultura a péče o památky.  

Mapa 1: Katastrální mapa Nového Knína  

 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

http://www.mapy.cz/
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2.4 OBYVATELSTVO 

DEMOGRAFICKÁ SITUACE  

Ke konci roku 2017 žilo v Novém Kníně 2011 obyvatel. Jeho vývoj zachycuje následující 

graf, v němž jsou uvedena data od roku 1991 do roku 2017. Na konci roku 1991 byl počet 

obyvatel 1713, do konce roku 2017 počet obyvatel vzrostl o 17%. 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel ve městě mezi lety 1996-2016 

 

Zdroj: čsú 

Data z pravidelného sčítání obyvatel na následujícím grafu ukazuje vývoj počtu obyvatel 

od roku 1869 až 2011 v jednotlivých místních částech města – Chramiště, Kozí Hory, 

Libčice, Nový Knín a Sudovice. Z hlediska dlouhodobého porovnání byl počet obyvatel 

nejvyšší v roce 1880 a činil 2487 obyvatel. Naopak nejnižší počet obyvatel byl 

zaznamenán v roce 1997 a činil 1707 obyvatel. 
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Graf 2: Vývoj počtu obyvatel v místních částech města Nový Knín  

 

Zdroj: čsú 

Hustota zalidnění v Novém Kníně v roce 2017 dosáhla hodnoty 67,9 obyvatel na km2. 

V porovnání s ostatními obcemi ORP Dobříš se jedná o obec, která je osídlena hustěji. 

Průměrná hustota v ORP Dobříš se pohybuje na hodnotě 59,46 obyvatel na km2. Dle 

všeobecně přijímané metodiky evropské Organizace pro hospodářskou spolupráci a 

rozvoj je Nový Knín dle počtu obyvatel na km2 venkovskou obcí (hraniční hodnota v této 

metodice je 150 obyv./km2).   

Základním ukazatelem charakterizujícím strukturu obyvatelstva podle věku patří 

průměrný věk v grafu níže. Z grafu č. 3 je patrný nárůst průměrného věku mezi lety 2006 

a 2017, což dokládá demografické stárnutí populace. V porovnání je vidět, že stárnutí 

populace je jevem na všech územních úrovních a současná hodnota průměrného věku 

v Novém Kníně odpovídá celorepublikovému průměru. 
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Chramiště 64 65 64 56 63 58 54 36 39 33 31 36 34 32

Kozí Hory 180 160 159 150 156 154 145 98 94 101 66 45 48 85
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1622
1715 1699 1672

1741
1649 1593

1254

1416 1418 1380

1190 1156

1321

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Vývoj počtu obyvatel v mísních částech



 

 

Program rozvoje města Nový Knín  14 

Graf 3. Průměrný věk obyvatel  

 

Zdroj: čsú 

Dalším ze základních ukazatelů (v grafu č. 4) pro porovnání věkových skupin je ukazatel 

index stáří, který vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 65 let a více na 100 dětí 

ve věku 0 – 14 let. Je vidět, že město Nový Knín má index od roku 2011 na vyšší úrovni 

než vyšší územní celky – správní obvod ORP Dobříš, okres Příbram, Středočeský kraj a ČR. 

Ve všech výše uvedených územních celcích je index stáří rostoucí. 

Graf 4: Index stáří  

 

Zdroj: čsú 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Město Nový Knín 40,4 40,6 40,7 40,5 40,7 41,3 41,3 41,5 41,9 41,8 42,2 42,3

ORP Dobříš 40,1 40,3 40,2 40,3 40,4 40,4 40,5 40,6 40,8 41,0 41,1 41,3

Okres Příbram 40,2 40,4 40,6 40,8 41,0 41,2 41,5 41,7 42,0 42,2 42,4 42,6

Středočeský kraj 40,0 40,0 40,0 40,0 40,1 40,3 40,4 40,6 40,7 40,8 41,0 41,1

ČR 40,2 40,3 40,5 40,6 40,8 41,1 41,3 41,5 41,7 41,9 42,0 42,2
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ORP Dobříš 98,7 100,3 100,9 101,4 101,5 102,9 102,8 105,3 106,0 106,3 107,3

Okres Příbram 99,7 102,0 104,5 106,5 108,1 110,7 114,1 117,1 120,2 122,6 125,0 127,3

Středočeský kraj 95,5 95,3 95,6 95,4 94,8 95,9 97,4 98,8 99,6 100,5 101,5 102,5
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V grafech č. 5 až 7 jsou uvedeny přírůstky (úbytky) obyvatel ve městě Nový Knín mezi lety 

2006 a 2017. Celkový přírůstek (úbytek) je rozdělen na migrační (rozdíl mezi 

přistěhovanými a odstěhovanými) a přirozený (rozdíl mezi narozenými a zemřelými). 

Největší podíl na celkovém přírůstku a tím nárůstu obyvatel v Novém Kníně má migrace, 

která činí za sledované období v průměru cca 20 obyvatel ročně. V roce 2017 se po dlouhé 

době více osob z města odstěhovalo, než přistěhovalo. Přirozený přírůstek se na celkovém 

přírůstku výraznou měrou neprojevuje, průměrně se pohybuje na nulových hodnotách. 

Graf 5: Migrační saldo (MS) v období 2006 - 2017 

 

Zdroj: čsú 

Graf 6: Přirozený přírůstek (PP) období 2006 - 2017 

 

Zdroj: čsú 
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Graf 7: Celkový přírůstek (úbytek) obyvatel v období 2006 - 2017 

 

Zdroj: čsú 

2.5 HOSPODÁŘSTVÍ  

EKONOMICKÁ SITUACE  

V obci je zajištěna základní vybavenost (pošta, obchody s potravinami a různé typy 
restauračních zařízení), své služby zde provozují také drobní živnostníci a podnikatelé 
(viz tabulka níže). V místních částech však tato základní infrastruktura chybí. 

V důsledku odlehlé polohy města v Novém Kníně vznikly spíše drobnější průmyslové 
podniky.  

Na obecním úřadě je možné využít Czechpoint, připojení na Internet je možné v místní 
knihovně.  

Tabulka 1: Hospodářská činnost  

Hospodářská činnost 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 29 

Průmysl celkem 69 

Stavebnictví 87 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 
vozidel 

117 

Doprava a skladování 25 

Ubytování, stravování a pohostinství 38 

Činnosti v oblasti nemovitostí 13 

Profesní, vědecké a technické činnosti 46 
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Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 9 

Ostatní činnosti 42 

Nezjištěno 21 

Státní organizace 1 

Obchodní společnosti  34 

Družstevní organizace 1 

Podnikatelé - fyzické osoby  442 

Svobodná povolání  19 

Ostatní právní formy  31 

Počet subjektů bez zaměstnanců  218 

Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 33 

Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 5 

Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 3 

Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0 

Zdroj: www.risy.cz 

V níže uvedených tabulkách je seznam nejvýznamnějších podnikatelských zařízení. 
V tabulce č. 1 jsou zmíněné mikropodniky, které se v Novém Kníně nachází nejčastěji, 
celkem jich je 33. Ve městě se nachází 5 malých podniků a tři střední podniky.  

Tabulka 2: Seznam místních podnikatelů  

Restaurační a ubytovací zařízení 

Hostinec U Růžku 

Restaurace U Mikulášků 

Restaurace Na Merendě 

SK Oplocenka 

Bar u Ševce  

 

Obchody s potravinářským a smíšeným zbožím 

Potraviny Štěpán Hrubý 

Jarolímkovy lahůdky  

Pekárna U Oulehlů 

COOP Příbram 

 

Ostatní prodejny 

Kouzlo barev a drogerie 

Bazar Dana – prodej použitého nábytku 
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CYKLO-MARKET – prodejna jízdních kol 

Pavel Trefný – výroba a montáž pomníků 

Zahradnictví Josef Mácha 

Zahradnictví Jaroslav Buřič 

Jaromír Dekastello – prodej koupelnového zařízení 

 

Výrobní a zpracovatelské podniky 

Relma, s.r.o. – provoz sběrny druhotných surovin 

Bohumil Kohout – odvoz odpadních vod, dovoz pitné vody, prodej paliv 

Ocelot – obrábění kovů 

Centrum dřeva – prodej dřevěných polotovarů 

Miloslav Chott – prodej dřevěného materiálu 

Pila Knín 

OK-BE, spol. s r. o. - výroba a montáž ocelových konstrukcí, obráběcí práce 

LK Systém, s.r.o.  - garážová vrata, žaluzie, rolety, reklama 

 

Projektové, zemní a stavební práce 

Atelier Hestia, s.r.o. – projektové práce ve stavebnictví 

Kozák – Veselý, kompletní stavební práce 

OSMA - výškové práce 

Provazník Martin - AZEPRA, zemní a demoliční práce 

Střechy Bárta 

Stanislav Kadlec – jeřábnické práce 

Aleš Janků – půjčovna stavebního nářadí, terénní úpravy 

EUROAPEX – dodávky a montáže tepelných čerpadel 

F controls – prodej a instalace solárních systémů 

 

Auto - moto 

Likvidace vozidel – Marek Kučera 

Půjčovna PAPV - půjčovna autopřepravníků, přívěsných vozíků, nářadí a lešení 

Martin Oil, s.r.o. – provozování čerpací stanice 

Pneuservis – autodíly Janků 

Autosklo Ledinský 

Auto Trefa, s.r.o. – prodej náhradních dílů 

TB Auto, s.r.o. – montáže tažných zařízení, prodej střešních nosičů apod. 

http://www.mestonovyknin.cz/osma-vyskove-prace/os-1048/p1=54
http://www.mestonovyknin.cz/provaznik-martin-azepra/os-1053/p1=54
http://www.mestonovyknin.cz/strechy-barta/o-1059/p1=54
http://www.mestonovyknin.cz/pujcovna-papv/o-1055/p1=54
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Jindra Dusíková – provozování taxislužby 

Zdroj: webové stránky města Nový Knín a vlastní šetření 

 

Na katastru města (v údolí Kocáby po proudu od města) se od roku 1965 nachází 

Aerodynamická laboratoř Ústavu termomechaniky AV ČR. Nejstarší částí objektu je 

Laboratoř vnitřních proudění, jejíž aerodynamický tunel pracuje s pod tlakem, kterého lze 

dosáhnout vyčerpáním vzduchu ze starých štol pod vrchem Chvojná, jež ústav využívá. 

Lze zde dosáhnout rychlosti proudění do dvojnásobku Machova čísla. Později zde vznikla 

též Laboratoř aerodynamiky životního prostředí a Laboratoř sdílení tepla a hmoty. 

TRH PRÁCE  

Zázemí pro obyvatele obce v nabídce pracovních příležitostí představuje především 

město Dobříš, Mníšek pod Brdy (10km) a město Příbram (32 km) jihozápadním směrem. 

A také hlavní město Praha. Jak je patrné z kapitoly viz výše, v Novém Kníně se nenachází 

velké podniky a místní obyvatelé pociťují nedostatek pracovních míst přímo ve městě za 

dlouhodobý problém.  

Podíl nezaměstnaných osob se blíží průměru regionu, ale poměrně velkým počtem 

pracovních příležitostí pro 71,47% ekonomicky aktivních se jedná o přiměřený podíl. 

Nenajdeme zde dominantní zaměstnavatele, kteří by výrazně převyšovali ostatní. Míra 

nezaměstnanosti v Novém Kníně dosahovala na konci roku 2017 hodnoty 4,07 %. Vývoj 

míry nezaměstnanosti v jednotlivých letech je uveden v grafu č. 8. Míra nezaměstnanosti 

Nového Knína kopíruje trendy vyšších územních celků, avšak je nepatrně vyšší. Ve 

sledovaném období 2006 až 2017 byla nejnižší míra nezaměstnanosti zaznamenána ve 

sledovaném roce (tedy 2017), naopak nejvyšší míra byla v roce 2010 a 2015 a sice 9,38%. 

V letech 2012 a 2013 probíhala změna metodiky výpočtu míry nezaměstnanosti a ČSÚ 

data pro obce neposkytovala. 

Graf 8: Vývoj nezaměstnanosti v letech 2006 - 2017 

 

Zdroj: čsú 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017

Město Nový Knín 7,22 5,48 4,1 7,53 9,38 8,18 9,08 9,38 6,93 4,07

ORP Dobříš 5,11 3,9 4,27 6,86 8,07 7,14 8,33 7,7 5,96 3,48

Okres Příbram 5,08 4,41 4,47 7,56 8,5 7,69 9,04 7,78 6,31 4,41

Středočeský kraj 4,01 3,22 3,43 5,51 6,09 5,62 6,36 5,41 4,31 3,17

ČR 5,75 4,49 4,51 7,12 7,4 6,77 7,46 6,24 5,19 3,77
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2.6 INFRASTRUKTURA 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Zásobování pitnou vodou 

Město Nový Knín je v současné době zásobeno zčásti pitnou vodou z vodovodu pro 

veřejnou potřebu, který má ve správě Vodohospodářská společnost Dobříš. Vodovod byl 

naprojektován a postupně budován v několika etapách, v letech: 1905, 1965, 1978, 1991 

a 2014. Koncem roku 2015 došlo k do zásobení pitné vody ze sousední obce Chotilsko 

napojením se na vodovodní řad v Záborné Lhotě přímo za nově vybudovanou úpravnou 

vody. Zbytek obyvatel je zásoben z obecních a domovních studní.  

V současné době jsou obyvatelé Chramiště zásobováni z místního vodovodu s vodním 

zdrojem a vodárenskou čerpací stanicí umístěnou pod obcí u místní vodoteče.  

Horní část Kozích Hor a část Hranic je zásobována z místního vodovodu s vodním zdrojem 

(staré důlní dílo) na louce v prameništi místní vodoteče v Hranicích. Voda je čerpána 

vodovodem vedeným podle cesty k silnici III/10222 do Chramiště, kde je umístěn 

vodojem pro Kozí Hory. Vodovodní řad rozvádí vodu po horní části Kozích Hor.  

V Libčicích v současné době není veřejný vodovod. Vodní zdroj s vyhlášeným pásmem 

hygienické ochrany je na jihu obce ve starém důlním dílu a zásobuje místní farmu 

Zemědělské společnosti Dobříš v Libčicích. Z tohoto zdroje jsou zásobovány Dražetice 

(původně pro zemědělský areál). Pro rozhodnutí o nové koncepci zásobování vodou 

Libčic bude třeba posoudit kvalitu a vydatnost místních zdrojů vody a jako alternativu 

možnost připojení obce na připravovaný skupinový vodovod Chotilsko – Nový Knín 

s připojením u vodojemu Nový Knín (čerpací stanice) a s novým vodojemem pro Libčice 

na kótě cca 450 m n. m. (zajistí potřebný tlak v rozvodech po obci). 

Kanalizace a čistička odpadních vod 

Město Nový Knín mělo částečně vybudovanou splaškovou kanalizační síť převážně 

v centrální části města, na kterou bylo připojeno cca 42% trvale žijících obyvatel obce. 

V nedávné době město dokončilo realizaci a dostavbu samostatné splaškové kanalizace a 

ČOV s kapacitou 2x1300 EO a stávající ČOV vyřazena z provozu. Kanalizace je ve správě 

Vodohospodářské společnosti Dobříš. Součástí čistírny je jímka na dovážení odpadní vody 

z nepřipojených nemovitostí v místních částech, kde nedojde k realizaci splaškové 

kanalizace. 

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, vybudovanou z betonových trub 

v celkové délce 2,5 km, do potoka Kocába. Kanalizace je ve správě obce. 

Libčice – V této místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě s ČOV, která 

zde chybí. Dešťové vody jsou odváděny z cca poloviny Libčic systémem příkopů, struk a 

propustků. Zbytek je odváděn dešťovou kanalizací z betonových trub do Čelinského 

potoka. Kanalizace je ve správě obce. 
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Ostatní místní části – ostatní místní části Kozí Hory, Chramiště a Hranice jsou 

odkanalizovány individuálně, odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách 

a jsou pak vyváženy k likvidaci na ČOV Nový Knín (případně ČOV Mokrovraty, Dobříš, 

Nová Ves pod Pleší). 

Plynofikace – V současné době není region plynofikován a plynofikace města proto závisí 

na plynofikaci celého regionu Novoknínska.  

Zásobování elektrickou energií –  

Přehled rozmístění a osazení stávajících TS (k r. 2007) 

Název TS Provedení výkon kVA název TS Provedení výkon kVA 

ELKO (část) zděná věžová  400 Jalovčiny Příhradová 160 

Starý Knín 
ZNZ 

beton.sloupo
vá 

250 Kino Příhradová 250 

Na vrchu Zděná 2x400 Sudovice Beton.dvous
loup 

100 

U potůčku Zděná 630 Škola Zděná 
věžová 

630 

ELKO část zděná věž 160 Sušička Beton.dvosl
oup 

250 

Pískovna Příhradová 30 ČSAV beton 
dvousloup 

315 

Pila Příhradová 250 Knín-statek beton 
dvousloup 

100 

Libčice u 
rybníka 

BTS – 
betonová 
sloupová 

400 Libčice - důl BTS – 
betonová 
sloupová 

100 

Kozí Hory 1 PTS – 
ocelová 

příhradová 

100 Mokrovraty 
(Na 

Červeném) 

PTS – 
ocelová 

příhradová 

240 

Chramiště BTS – 
betonová 
sloupová 

50 Hranice BTS – 
betonová 
sloupová 

100 

Libčice - 
sever 

PTS 400 Kozí Hory PTS 400 

 

Sdělovací rozvody a řízení - Územím je veden dálkový kabel Českého Telecomu. 

V současné době je přijímán televizní signál z krycí sítě Českých komunikací hlavně 

prostřednictvím vysílače Cukrák – Střední Čechy. Nad radnicí se nachází převaděč, kde je 

signál tří mobilní operátoři.   

Katastrálním územím Kozí Hory prochází RS Voznice – Veselý Vrch. 

Veřejný rozhlas – ve městě i místních částech je zaveden bezdrátový veřejný rozhlas. 

Výstavba proběhla z protipovodňového opatření a bezdrátový veřejný rozhlas byl 

zkolaudován v roce 2013. Rozhlas je napojen na krizový integrovaný systém z Kladna.  

Veřejné osvětlení – všechny místní části jsou plně osvětleny. Svítí se po celou noc. 

V některých částech je nutná rekonstrukce.  
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Základními komunikacemi řešeného území jsou krajské komunikace II. třídy č. 114 a 116 

(okrajově II/102) a dále III/10221 a III/10222 (okrajově III/10219). Dopravní 

dostupnost obce je na vysoké úrovni. Prochází jí komunikace II/114 a dále navazující R4 

(sjezd Dobříš, příp. sjezd Mníšek pod Brdy). Nevyhovující je průjezd zastavěným územím 

pro nákladní dopravu. Kapacita komunikací je zatím dostatečná. Hustota silniční sítě je 

0,65 km/km2.  

Co se týče automobilového provozu, statistika počtu aut projíždějící obcí za dobu 24 hodin 

ze sčítání proběhlého v roce 2016 je následující: 

Komunikace č. 114 v úseku: zaústění 11628 – Nový Knín zaústění 116: 4 030 automobilů 

Komunikace č. 114 v úseku: zaústění 116 – zaústění do 102: 1 656 automobilů 

Komunikace č. 116 v úseku: hranice okresu Praha – západ/Příbram – Nový Knín, zaústění 

do:  114: 1 988 automobilů 

Parkoviště se nachází v ulici Masnerova a na Náměstí Jiřího z Poděbrad. 

Čerpací stanice Martin Oil, s.r.o. se nachází na hlavním tahu městem v ulici Staroknínská. 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE  

Většina místních komunikací jsou ve velmi špatném stavu. Celkem je ve městě a 

v místních částech cca 20 – 25 km místních komunikací. Při poslední etapě při výstavbě 

vodovodu byly zrekonstruovány tři úseky místní komunikace.  

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST  

Autobusová doprava  

Autobusové spojení má Nový Knín na dobré úrovni a ve všední dny se jeví jako dostačující. 

Městem projíždí následující autobusové linky: 

Linka 361: Praha-Nový Knín-Dobříš 

Linka 439: Nový Knín-Chotilsko, Živohošť 

Linka 488: Mníšek pod Brdy-Nový Knín 

Linka 460: Nový Knín-Borotice, Dražetice-Nový Knín 

Slušné autobusové spojení má Nový Knín zejména s Prahou, a to linkou 361 Pražské 

integrované dopravy přes Korkyni, Slapy, Štěchovice a Davli.  
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Spojení s Prahou ve všední dny obsluhuje 16 spojů, o víkendu 9 spojů. Z důvodu častých 

zastávek (na trase jich je celkem 23) ji cestující považují za příliš zdlouhavou, cesta trvá 1 

hodinu 8 minut. 

Z Nového Knína do Prahy, na Smíchovské nádraží jezdí autobus v pracovní dny v časech 

4:25, 5:00, 5:32, 6:02, 6:32, 7:02, 7:40, 8:45, 10:45, 12:45, 14:45, 15:25, 16:25, 18:05, 

19:55 a ve 21:55. 

Přímý spoj z Prahy do Nového Knína odjíždí v 0:05, 6:05, 7:20. 8:05, 10:05, 12:05, 13:05, 

14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05, 20:05, 22:05.  

Spojení s Mníškem pod Brdy obstarává linka 488 Pražské integrované dopravy, a to 

zejména v pracovní dny v dopravních špičkách. Poměrně dobré spojení existuje s Dobříší 

a návazně na Příbram, ovšem s nutností přestupu. 

Dopravní spojení s Dobříší trvá 17 minut. Z Nového Knína jezdí autobus ve 4:31, 5:31, 

6:26, 6:31, 7:16, 7:21, 7:31, 9:16, 11:16, 12:31, 13.16, 14:16, 15:16, 16:16 a 17:16; zpět 

z Dobříše pak v 5:35, 6:35, 8:05, 8:25, 10:25., 11:25, 12:25, 13:25, 14:05, 14:35, 15:05, 

15:35, 16:05, 16:35 a v 17:35. O víkendech spojení s Dobříší chybí. 

Autobusové zastávky se nachází v těchto místech: 

Nový Knín, Sokolovna 

Nový Knín, ELKO 

Nový Knín, Starý Knín 

Nový Knín (náměstí) 

Nový Knín, Sudovice 

Nový Knín, Starý Knín, Na Vyšehradě 

Nový Knín, mlýn 

Nový Knín, mlýn 

Nový Knín, Kozí Hory 

Nový Knín, Kozí Hory, Besídka 

Nový Knín, Chramiště 

Nový Knín, Libčice  

Většina autobusových zastávek je nutné zrekonstruovat.  

Železniční doprava  

Městu se vyhnulo železniční spojení. Nicméně nejbližší železniční zastávky Malá Hraštice 

a Mokrovraty, obě na trati č. 210 (Praha – Dobříš) jsou vzdáleny 3 – 4 km od města. Dne 

1. července 2017 je trať 210 již plně zapojena do Pražské integrované dopravy. K cestě 

tak lze použít i předem zakoupenou jízdenku Pražské integrované dopravy. 
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CYKLISTICKÉ A TURISTICKÉ TRASY A NAUČNÉ STEZKY 

Díky romantickému údolí Kocáby, prvorepublikovému ráji trampů, je vyhledávaným 

turistickým cílem nejen Novoknínsko, ale celá tato oblast mezi Brdy a přehradní nádrží 

Slapy. Bohužel na území Nového Knína není turistům k dispozici fungující informační 

centrum, což spolu s nízkou kapacitou ubytovacích zařízení může být důvodem pomalého 

rozvoje cestovního ruchu. Území Nového Knína je protkáno značenými turistickými 

stezkami a zároveň do něj zasahují dvě naučné stezky.  

Přes město vede žlutá turistická trasa, která začíná v místní části Chouzavá a vede přes 
obec Voznice, Stará Huť, přes Kozí Hory, kde částečně kopíruje NS Kozí Hory a Libčice, 
stezka končí na náměstí Jiřího z Poděbrad. Trasa je dlouhá cca 16 km.  

Modrá turistická trasa začíná ve městě Dobříš a vede přes Starou Huť (Památník Karla 
Čapka), přes Chramiště, Libčice, Prostřední Lhotu a končí na rozcestí Pod Veselým 
vrchem. Trasa je dlouhá cca 15 km a částečně kopíruje NS Karla Čapka, NS Kozí Hory a 
Libčice a cyklotrasu č. 308.  

Jedna z nejvýznamnějších tras vede ze Štěchovic po zelené podél říčky Kocáby. Tato trasa 
vede až do Nového Knína. Trasa je v některých místech náročná. Pěšina je v některých 
úsecích velice úzká a musí se několikrát překonávat říčka Kocába po přírodních lávkách. 
Trasa je přístupná i pro cyklisty.  

Naučná stezka Nový Knín a okolí: Výchozím bodem je Muzeum zlata na náměstí 
v Novém Kníně. Stezka s deseti zastávkami prochází kolem štol a přibližuje historii 
dolování a těžby zlata v okolí Kocáby a Nového Knína. Stezka je dlouhá cca 10 km.  

Naučná stezka Kozí Hory – Libčice: Výchozím bodem je Muzeum zlata na náměstí 
v Novém Kníně, případně křižovatka cest Kozí Hory – Dražetice – Hranice. Stezka s osmi 
zastávkami vede Kozími Hrami kolem štol a propadlin. Celková délka stezky je 18,6 km.  

V území se nachází jedna značená cyklistická trasa označená číslem 308, která vede přes 
obce Vížina – Knížecí studánky – Aglaia – Dobříš – Stará Huť – Hranice – Chramiště – 
Libčice – Prostřední Lhota. Další značené stezky se v obci nenachází, pouze řada 
neznačených cyklotras se zpevněným či nezpevněným povrchem.   

 

2.7 VYBAVENOST OBCE 

ZDRAVOTNICTVÍ  

V obci se nachází ordinace lékařů: 

MUDr. Jiřina Jandová Zubní ordinace 

MUDr. Petra Pelikánová Praktický lékař pro děti a dorost 

MUDr. Tomáš Garnol Praktický lékař pro dospělé 

MUDr. Jitka Plačková Praktický lékař pro dospělé 

MUDr. Jana Halušková Gynekologie 
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V blízkosti Městského úřadu se nachází lékárna Nový Knín, která zajišťuje výdej léků na 

předpis i volný prodej léčivých přípravků a doplňků stravy. Nejbližší nemocnice je 

v Sedlčanech cca 21 km vzdálených od Nového Knína. Následně pak oblastní nemocnice 

Příbram vzdálená cca 28 km, včetně rychlé záchranné služby.  

SOCIÁLNÍ PÉČE  

Farní charita Starý Knín 

Farní charita Starý Knín je církevní právnická osoba zaměřená na pomoc starým, 
nemocným i jinak potřebným lidem. Působí od 1. března 1993 v rámci celorepublikové 
sítě farních, oblastních a diecézních charit. Ve své činnosti se zaměřuje především na 
poskytování terénních domácích zdravotních a sociálních služeb. Dále je uživatelům 
poskytována domácí ošetřovatelská péče, půjčovna kompenzačních pomůcek, hlídání dětí 
a pomoc v domácnosti. 

Charita má 123 zaměstnanců, kteří se starají o 647 uživatelů sociálních služeb a 19 
uživatelů služeb v AD Mokrovraty. Tyto služby nabízí v oblasti středních Čech v 11 
střediscích charitních sociálních služeb, včetně azylového domu svaté Ludmily. 

Cílem pracovníků Farní charity Starý Knín je prostřednictvím svých terénních sociálních 
služeb zabezpečit sociální, zdravotní, kulturní a duchovní potřeby členů cílových skupin; 
prevence jejich sociálního vyloučení, ale také nedobrovolných odchodů do sociálních 
zařízení. 

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. 

Obecně prospěšná společnost Centrum společných služeb Hvozdy o. p. s. byla nástupnická 
organizace SPMP ČR CS Hvozdy, o. s. založena dne 4. 12. 2012. V současné době je 
registrovaným poskytovatelem celkem dvou pobytových a čtyř ambulantních a terénních 
sociálních služeb.  Jsou zde poskytovány služby pro osoby s lehkým a středním mentálním 
postižením. Sídlo se nachází 1,5 km od městyse Štěchovice – Masečín. Klienti pobytových 
služeb zde mohou využívat keramickou dílnu, cvičnou kuchyňku, skleník, venkovní bazén 
hřiště a další. Sociální služby organizace poskytuje také v pobočce v Multifunkčním centru 
ve Štěchovicích, kde se zaměřují na ambulantní a poradenskou činnost pro široké 
spektrum cílových skupin. Odborné sociální poradenství poskytuje organizace 
ambulantně také ve své další pobočce v Praze 10 a terénní formou pak v oblasti Středního 
Povltaví a Novoknínska (konkrétně na městském úřadě v Novém Kníně). 

 

Ve městě Nový Knín se nenachází domov pro seniory ani domovy s pečovatelskou 
službou, což se s neustále vzrůstajícím průměrným věkem obyvatelstva a rostoucím 
indexem stáří jeví jako problém do budoucna. Kapacita nejbližších domovů pro seniory 
na Dobříši a v Sedlčanech je totiž dlouhodobě plně obsazena a pro většinu potřebných 
občanů je tak nedostupná. 

ŠKOLSTVÍ  

Obec je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Nový Knín nacházející se v centru 
města na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
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Základní škola a Mateřská škola Nový Knín je příspěvková organizace vykonávající 
činnost základní školy, mateřské školy, školní družiny, školního klubu, školní jídelny a 
školní jídelny – výdejny. 
Standardní vzdělávací nabídka školy se zaměřuje na environmentální a sportovní 
výchovu. Ve škole se vyučuje anglický jazyk. Žáci si mohou volit z 5 volitelných a 1 
nepovinného předmětu. Nabídku vhodně doplňují aktivity ŠD a ŠK a zájmová činnost 
zahrnující sportovní kroužky, kroužek keramiky, angličtiny a počítačů. 
Škola disponuje dostatečným počtem učeben umožňující i dělenou výuku, 10 z nich je 
určeno jako tzv. odborné učebny. 
ŠD využívá pro činnost 1 hernu s variabilním vybavením a 1 učebnu 1. stupně. 
Nevyhovující jsou venkovní prostory pro výuku tělesné výchovy (pro kvalitní výuku 
atletiky). 
Celková kapacita školy čítá 390 žáků. Její kapacita není plně využita, v posledních letech 
se celková obsazenost pohybuje okolo 65 – 70 %. Otevřeno je 10 tříd a do některých 
ročníků je tak stále možné žáky přijímat.  

Mateřská škola s kapacitou 40 žáků je zcela naplněna. Provozní doba mateřské školy je od 
6,30 do 16,15 hodin. 
Vzdělávací obsah zpracovaný v ŠVP je doplňován zájmovými aktivitami (seznamování s 
anglickým jazykem pro předškolní děti v odpoledních hodinách a taneční průprava v 
dopoledních hodinách).  

Kromě státního předškolního zařízení se ve městě nachází Dětské centrum Čáp, jehož 
zřizovatelem je obecně prospěšná společnost ČAP. Společnost založená v roce 2012 se 
zavázala poskytovat služby pro rodiny s dětmi a přispívat k integraci dětí se zdravotním 
či sociálním znevýhodněním. 

V současné době působí dětská skupina Čáp v Novém Kníně na dvou místech. Nově 
zrekonstruované prostory na náměstí Jiřího z Poděbrad nabízí 12 míst pro předškolní 
děti, prostory v Sudovicích dalších 10 míst pro děti starší 4 let. Kromě nich je v provozu 
další skupina v prostorách Základní školy Lidická na Dobříši. V průběhu doby existence 
dětských skupin se činnost centra rozšířila o poskytování volnočasových kroužků pro 
děti, akcí a táborů pro děti od 5 do 12 let. To značí spokojenost s poskytovanými službami 
mezi dětmi i jejich rodiči a DS Čáp se stal nedílnou součástí nejen předškolního 
vzdělávacího zařízení, ale také organizátorem volnočasových aktivit pro děti z Nového 
Knína a okolí. 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Na území obce se nenachází řízená skládka tuhých komunálních odpadů. Ke sběru a svozu 

tříděného odpadu slouží systém tříděných sběrných kontejnerů, netříděný komunální 

odpad je likvidován pravidelným svozem, zajištěným firmou DOKAS Dobříš, spol. s.r.o. 

Umístění 

Tříděný odpad 

papír plast 
sklo 

bílé 

sklo 

barevné 

nápojové 

kartony 
elektroodpad 

Nový 

Knín  
✓  ✓ ✓ ✓ ✓  
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Starý 

Knín 
✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

Libčice ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

Sudovice ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

Kozí Hory ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

Chramiště ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

 

V Novém Kníně se nachází sběrný dvůr, který provozuje společnost RELMA s.r.o., kde lze 

odkládat využitelné složky komunálního odpadu, směsný komunální odpad, nebezpečný 

odpad, stavební odpad, objemný odpad, odpad ze zeleně a případně další odpady po 

dohodě s provozovatelem zařízení. Obyvatelé Nového Knína mohou vozit odpad do 

sběrného dvora.  

Mimo sběr odpadu pomocí sběrných nádob (110 l) je v omezené míře prováděn výkup 

surovin prostřednictvím specializovaných sběren druhotných surovin. Dále se provádí 

separovaný sběr pomocí speciálních kontejnerů. Sběr odpadů je zajišťován 

prostřednictvím společnosti DOKAS a ukládán na zabezpečené skládce. 

Město Nový Knín zůstává nadále koncepčně navázáno na koncepci odpadového 

hospodářství regionu. 

Svoz elektroodpadu zajišťují ČHJ Libčice a elektroodpad je následně svážen firmou. 

Elektrovin.  

V řešeném území se vyskytují dva prostory po starých skládkách komunálního odpadu 

v k.ú. Libčice. Obě skládky byly v minulosti rekultivovány.  

SPORT, TĚLESNÁ VÝCHOVA  A SPOLKY 

Zájmová činnost místních občanů je rozvíjena ve spolcích a sdruženích: 

Fotbalový oddíl SK Nový Knín - byl založen v roce 1921 v restauraci U Mikolášků. 
Založený klub měl ve znaku zelenou pěticípou hvězdu v zeleném prstenci na bílém poli. 
V roce 1922 se odehrálo první utkání s FK Dobříš. V roce 1949 se fotbalový klub 
v důsledku reorganizace tělesné výchovy slučuje se Sokolem Nový Knín. V tomto roce 
započala výstavba fotbalového hřiště u Sokolovny, kde se hrají mistrovská utkání i 
v současné době. Od roku 1954 klub se aktivně věnuje práci s dětmi a mládeží. V letech 
1960/1961 je fotbalový klub přeřazen do soutěží okresu Příbram (okresní přebor). Od let 
2001/2002 klub hraje v krajské I. A třídě. Po neshodách v 90. letech FK ze Sokola 
vystupuje, osamostatňuje se a vrací se k původnímu názvu SK Nový Knín. 
V mládežnických mužstvech je v současné době kolem 60 dětí. FK úzce spolupracuje 
s kluby v Malé Hraštici, Mokrovratech a v Prostřední Lhotě. FK Nový Knín má čtyři 
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skupiny: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci a starší žáci. Mužstva dospělých 
hrají v krajské I. A třídě a v III. třídě skupiny B.  

 

SK Oplocenka spolek je zaměřený na sportovní aktivity, zejména tenis. Je pořadatelem 
Novoknínské tenisové ligy, která čítá cca 30 aktivních hráčů, dále pak nohejbalové ligy, do 
které je zapojeno také kolem 30 hráčů. Kromě kurtů se zde nachází také hřiště na 
pétanque a v těsném sousedství sportovního areálu se nachází velké dětské hřiště. SK 
nabízí i možnost občerstvení, v létě včetně grilování. Spolek se podílí i na pořádání 
Dětského dne a Novoknínského triatlonu. Jedná se o tradiční červencovou akci sestávající 
z přeplavání rybníka Strž  (400 m) ve Staré Huti, jízdě na kole do Nového Knína (14,5 km) 
a běžecké části v okolí města Nový  Knín (3,5 km).  

 

TJ Sokol Nový Knín sídlí v budově sokolovny v Novém Kníně postavené v roce 1927 u 
soutoku říčky Kocáby a Voznického potoka. Tělocvičná jednota Sokol byla ve městě 
založena v roce 1898. Toho roku dne 17. července konala pražská Tělocvičná jednota 
Sokol výlet přes Řevnice, Mníšek a Dobříš do Nového Knína. Celá výprava byla překvapena 
uvítáním, jakého se jí zde dostalo. Vstříc jí vyšli členové Čtenářské besedy a členové spolku 
divadelních ochotníků „Kollár“. Přivítání se uskutečnilo ve Starém Kníně „u špitálu“, kde 
jménem městské rady je uvítal pan Josef Kolumbus. Poté se na náměstí poblíž hostince „U 
Mikulášků“ konal koncert. Při loučení náčelník pražské jednoty vyslovil přání, aby zde 
také byla založena sokolská jednota. Dne 6. prosince byla konána první Mikulášská zábava 
„U Fonů“. Toho dne přijímá novoknínskou Jednotu Sokola do svazku župa Jungmannova. 
Prvním náčelníkem byl zvolen bratr Václav Mach. První spolkovou místností byl hostinec 
„Na Hrádku“, v jehož sále se nejen scházeli, ale i pilně cvičili.  Kromě cvičení pořádala 
různé kulturní večírky a taneční zábavy. V období 1. světové války se cvičební sál „U Fonů“ 
fungoval jako obydlí pro zajatce. V té době byla Tělovýchovné jednotě Sokol propůjčena 
ke cvičení třída ve škole. Sál v hostinci „U Fonů“, kde Sokol měl svoji tělocvičnu, byl 
obsazen italskými uprchlíky. V létě se cvičilo v letní tělocvičně pod školou, kam bylo 
zavedeno elektrické osvětlení. Poprvé se příslušníci novoknínského Sokola zúčastnili 
všesokolských sletů, který se konal v roce 1921 v Praze na Maninách. Z roku 1923 máme 
první písemnou zprávu o tom, že Tělocvičná jednota Sokol se stává provozovatelem 
biografu v Novém Kníně. Nejprve se promítalo v hostinci „U Fonů“ a potom v sokolovně. 
Slavnostní kladení základního kamene ke stavbě sokolovny se konalo 28. a 29. května 
roku 1927. Na pamětní listině je zaznamenáno, že se sokolovna stala kolébkou kulturního, 
společenského a sportovního života v obci Nový Knín a stala se střediskem podnikání. 
Slavnostní otevření se konalo dne 3. června 1928. Ve významných chvílích městečka i 
v životě státu byly Sokolem pořádány různé sportovní a kulturní akce. Významně svojí 
činností obohatil život v městečku dramatický odbor Sokola, který nacvičil a sehrál 
desítky divadelních her. V období druhé světové války byla organizace Sokola ve městě 
úředně rozpuštěna, ale tělovýchovná a sportovní činnost neustala. Sokol v Novém Kníně 
projevoval účast za první republiky a okupace na všech kulturních akcích, které se ve 
městě uskutečnily. Měl svoji vlastní knihovnu, jež sčítala 478 knih. Mezi nejlepší zábavné 
programy o masopustu patřily sokolské šibřinky nejen dekorací, návštěvou, ale i pěknou, 
ryze domácí zábavou. V současné době TJ Sokol pořádá řadu akcí nejen sportovního rázu 
(turnaje, společné výšlapy, vodácké zájezdy, míčové sedmiboje, vánoční turnaje 
v míčových sportech a pochody), ale také taneční zábavy, karnevaly apod.  
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Divadelní spolek Merenda při TJ Sokol Nový Knín navazuje na bohatou historii 
ochotnického divadla v Novém Kníně. Poprvé se soubor představil roku 2000 uvedením 
veselohry se zpěvy „V tichém domě na Čertovce“. Na staré klasické veselohry se divadelní 
spolek zaměřuje i v současnosti a snaží se co nejvíce přiblížit klasickému pojetí 
ochotnického divadla v duchu novoknínské ochotnické tradice. Hraje se v tradičních 
kulisách a uprostřed scény s nápovědní budkou. Zázemí pro pořádání představení si 
buduje vlastními silami, na pořízení finančně náročnější techniky (reflektory, 
audiotechniku) se podílela Česká obec sokolská, Městský úřad a další sponzoři.  

 

SDH Nový Knín byl založen v roce 1882, přesněji 30. června, kdy se konala první schůze 
výboru sboru. Od počátku svého vzniku se sboru aktivně zapojoval do veškerého dění 
města a tvořil jeho významnou součást. Nejvýznamnější osobou sboru byl bezesporu 
zakladatel  sboru, dlouholetý velitel a starosta župy "Proud 42" p. Josef Kolumbus. V 
současné době zasahuje sbor při požárech v okolí města a spolupracuje se ZHS Dobříš při 
větších požárech. Zároveň zasahuje při živelních pohromách, jako jsou povodně, z nichž 
největší byla v roce 2002, vichřicích a větrných smrštích, zajišťuje a spoluorganizuje 
kulturní akce pod záštitou města. Dále pravidelně pořádá pálení čarodějnic a soutěž "O 
pohár starosty města v PPS 8".  

SDH Sudovice vznikl 7. prosince 1955. V rámci spolku zde funguje jedno mužské a jedno 
ženské družstvo. Pravidelně se účastní hasičských soutěží a pořádají například dětský 
den, pálení čarodějnic. Spolek disponuje se stříkačkou PS 12 a PS 8.  

ČHJ Libčice byla založena v roce 1897. Spolek spadá pod JPO 5. Vlastní stříkačku PS 15. 
Ve spolku fungují dvě mužská družstva, jedno ženské družstvo a tři dětská družstva 
(přípravka, mladší a starší žáci). Tyto družstva se účastní hasičských soutěží. Spolek má 
dvě mužská družstva, jedno ženské družstvo. Dále pořádají akce například: pálení 
čarodějnic, soutěž „O pohár starosty města“, rozsvícení vánočního stromu a Pohádkový 
les Libčice.  

V Novém Kníně působí skupina největší školy Taekwon-do I.T.F v České Republice Ge- 
Baek Hosin Sool, která tradičně každoročně pořádá nábor nových členů do oddílu. 
Taekwon-do je moderní bojové umění, které si dává za cíl všestranný rozvoj jeho studentů 
po fyzické, psychické i morální stránce. 

Myslivecké sdružení Libčice, Myslivecké sdružení Tetřevík Nový Knín jsou spolky, 
kteří jsou součástí Českomoravské myslivecké jednoty (ČMJ). Hlavními úkoly, které řeší, 
jsou rozvoj myslivosti a ochrana přírody. Myslivecká sdružení se starají o chov a ochranu 
zvěře, nákup, odchyt, zpracování a prodej zvěřiny.  

Český rybářský svaz spolek, který se stará o ochranu životního prostředí, 
zprůchodňování a úpravu koryt vodních toků. Sdružení se dále zabývá udržováním 
přirozené biodiverzity, aktivitami pro mládež a v neposlední řadě organizuje závodní 
rybolov.  

Včelařství – na území působí mnoho jednotlivých soukromých včelařů. V Novém Kníně 
se nachází první včelařská škola v Čechách, která vznikla v roce 1776. Budova v dnešní 
době chátrá.  

Zahrádkářství – v Novém Kníně působí Český zahrádkářský svaz Nový Knín.  

1. oddíl Koťata Nový Knín (Junák – český skaut) vznikl v roce 1990 jako skautský oddíl 
dívčí, v současné době funguje již jako oddíl smíšený (oddíl světlušek a vlčat ve věku 7 – 
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11 let) a pro skautky až do věku 15 let. Má celkem 20 členek. Schůzky se konají pravidelně 
jednou týdně v klubovně v Novém Kníně. Každé dva měsíce se koná výlet či vícedenní 
výprava. Pravidelně pořádají dětské dny, soutěže, výlety, táboření, bojovky, roznáší 
Betlémské světlo. Vrcholem skautského roku je letní tábor. 

Dětský oddíl mladých ochránců přírody Malí tuláci – činnost oddílu je zastřešena 
Českým svazem ochránců přírody. Oddíl byl založen v září 2005 v Novém Kníně. Hlavním 
smyslem je vedení dětí ke vztahu k přírodě, samostatnosti i spolupráci a snaží se o 
hodnotné využívání jejich volného času. Členové oddílu chodí pravidelně do přírody, hrají 
hry, soutěží, jezdí na výlety a tábory a pořádají akce pro veřejnost.  

Římskokatolická farnost Starý Knín – do Římskokatolické farnosti Starý Knín byly 
sloučeny Římskokatolická farnost Borotice, Živohošť a původní farnost Starý Knín. 
Pravidelně se zde konají bohoslužby v kostelech i kaplích. Farnost Starý Knín 
spolupracuje s Farní charitou Starý Knín, která je zaměřená na pomoc starým, nemocným 
i jinak potřebným lidem.  

Dětské hřiště v Novém Kníně leží v jižní části města v blízkosti sídliště. Nové dřevěné 
herní atrakce nabízí vyžití dětem v areálu Oplocenka. 

Sportovní klub Oplocenka nabízí možnost pronájmu tenisových kurtů a další sportovní 
vyžití (nohejbal, pétanque).  Pořádá tenisovou ligu i další sportovní akce s občerstvením, 
v létě s grilováním.  

Dětské a tenisové hřiště v Libčicích obsahuje sice méně hracích prvků, ale zato je 
doplněno kurtem na tenis, nohejbal, volejbal apod. Na výstavbě tohoto hřiště se z větší 
části podíleli sami občané Libčic. 

KULTURA A PÉČE O PAMÁTKY  

Město Nový Knín je vyhlášenou památkovou zónou. Vývoj tohoto sídelního útvaru 

probíhá již od raného středověku. Jádrem Nového Knína je svažité lichoběžníkové náměstí 

s dominantou kostela sv. Mikuláše. Náměstí a navazující zástavba na svazích ke Kocábě 

jsou urbanisticky hodnotným celkem.  Starý Knín se nachází na ostrohu na levém břehu 

Kocáby s kostelem sv. Františka a s dvorem jako dominantami. Ve městě je 19 objektů 

zapsaných do ústředního seznamu nemovitých památek a cca 42 významných objektů 

v památkovém zájmu. 

Číslo Památka Umístění Katastrální 
území 

1 Původně románský kostel sv. 
Mikuláše 

Náměstí Jiřího 
z Poděbrad 

Nový Knín 

2 Boží muka – barokní z 18. století Při silnici na Libčice Nový Knín 

3 Boží muka – původní morový sloup proti č.p. 117, poblíž 
Tylova náměstí 

Nový Knín 

4 Barokní socha P. Marie Immaculaty 
u kašny 

Náměstí Jiřího 
z Poděbrad 

Nový Knín 
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5 Empírová kašna uprostřed náměstí Náměstí Jiřího 
z Poděbrad 

Nový Knín 

6 Radnice ze 17. století, dnes barokní 
podoba 

Náměstí Jiřího 
z Poděbrad, č.p. 1 

Nový Knín 

7 Městský barokní dům – bývalá 
včelařská škola 

Žižkova, č.p. 9 Nový Knín 

8 Mincovna Náměstí Jiřího 
z Poděbrad, č.p. 47 

Nový Knín 

9 Koželužna, z toho jen: průčelí Masnerova č.p. 97 Nový Knín 

10 Vodní mlýn Krcál – původně 
barokní budova z roku 1792 

Tyršova č.p. 109 Nový Knín 

11 Kostel sv. Františka Serafinského  Starý Knín 

12 Socha sv. Jana Nepomuckého Náves Starý Knín 

13 Studna – včetně studničního 
stavení 

 Starý Knín 

14 Vodní mlýn – Brunclíkův č.p. 327 Nový Knín 

15 Tvrz – areál křižovnického dvora Dvorská č.p. 359 Nový Knín 

16 Sýpka panská Při II/114 Sudovice 

17 Kaple sv. Jana a Pavla vrch Libčice 

18 Venkovská usedlost č.p. 9 Statek na severním 
okraji obce 

Libčice 

19 Socha sv. Floriána  Kozí Hory 

 

Historické jádro města je od roku 1990 vyhlášeno Městskou památkovou zónou. K 

památkám ve městě Nový Knín patří: 

Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku a historie města Nový Knín 

Pobočka Hornického muzea zpracování zlata na Novoknínsku a muzeum města Nový Knín 
se nachází v historické budově tzv. Mincovny přímo na náměstí Jiřího z Poděbrad. Název 
budovy je poněkud matoucí, protože mince se zde s největší pravděpodobností nikdy 
nerazily. Nicméně sídlil zde horní úřad, kde se vytěžené zlato shromažďovalo, než bylo 
odesláno do královské pokladny. V těchto místech byl uvedený úřad umístěn 
prokazatelně od 16. století. Samotná budova byla často stíhána pohromami různého 
druhu, zejména požáry, takže její nynější podoba pochází z doby kolem roku 1800. 
Přilehlé hospodářské budovy byly zbořeny kolem roku 1975. V 80. letech 20. století byla 
v přízemí zřízena obřadní síň (především pro svatby a vítání občánků) a do prvního patra 
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umístěna středisková knihovna. Od roku 1999 v budově sídlí Muzeum těžby a zpracování 
zlata pobočka Hornického muzea v Příbrami. 

Expozice umístěné v prvním patře objektu seznamují s historií těžby a zpracování zlata 
na Novoknínsku, s dějinami města, místními řemesly a průmyslem a s historií mistrovství 
světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí. Významné místo v archeologické části expozice 
zaujímá tzv. Vikinský náramek z Nového Knína - unikátní šperk pocházející z 11. století. 

Muzeum zlata Nový Knín také funguje jako informační středisko. Muzeum je otevřeno od 
dubna do října každý den kromě pondělí. 

 

Radnice 

Budova radnice obrácená štítem do náměstí s vížkou na hřebeni střechy pochází 
nejpozději ze začátku 17. století (tehdy patřila majitelům sousedního staroknínského 
panství), barokně byla upravována v pozdějších dobách. Radnice zde prokazatelně sídlí 
nejpozději od roku 1800. 

Bývalá včelařská škola 

Dům č. p. 9 zvaný „Na Salaši" byl pro účely 1. včelařské školy v Čechách přestavěn kolem 
roku 1776. Škola v domě působila do roku 1781, ten si dodnes uchoval barokní vzhled. Z 
důvodu nevyjasněných majetkových poměrů v současné době chátrá. 

Kostel svatého Mikuláše 

Kostel svatého Mikuláše je římskokatolický filiální kostel v Novém Kníně příslušný k faře 
ve Starém Kníně. Nachází se na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde tvoří jeho severní stranu. 
Je to jednolodní kostel s trojboce uzavřeným presbytářem a věží nad západní části lodi. 
Původně byl vybudován jako románský, později byl rozšiřován a přestavován goticky a 
barokně. Výrazná rekonstrukce proběhla v roce 1937. Zcela nově bylo vybudováno vše 
nad hlavní římsou lodi včetně horní části věže. Věž byla završena bání s lucernou, která je 
volnou replikou barokního stavu. Během opravy byly objeveny pozůstatky románského a 
gotického zdiva, které poté byly zčásti ponechány odkryté. Za II. světové války byl kostel 
postižen rekvizicí zvonů, rovněž byl zazděn výklenek s pamětní deskou připomínající 
Masarykovu památku. V roce 1996 proběhla rekonstrukce – úprava fasád a změna barvy 
vnitřních omítek. Na přelomu tisíciletí byl vyměněn i hodinový stroj na věži, původní byl 
umístěn do muzea. Vybavení kostela je převážně barokní, na hlavním oltáři se nachází 
obraz patrona kostela, pod ním kopie Klatovské Madony. Na levém postranním oltáři je 
novodobý obraz svatého Antonína, na pravém postranním oltáři obraz Panny Marie. 
Naproti vstupním jižním dveřím se nachází novodobý oltář Božího hrobu, který zakrývá 
nepoužívané severní dveře vedoucí na někdejší hřbitov zrušený v roce 1821. Křtitelnice 
je empírová, varhany z konce 19. století s novorománskými prvky. 

Kašna 

Stojí uprostřed náměstí Jiřího z Poděbrad. Empírová kašna z roku 1837 je kamenná, na 
kamenném chrliči je vytesán znak města.  

Socha Panny Marie Immaculaty 

Barokní, kamenná při kašně. Restaurována v 80. letech 20. století. 
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Morový sloup 

Stojí poblíž Tylova náměstí. Byl vybudován roku 1714 jako poděkování za odvrácení moru 
v předchozím roce (epidemie se Knína tehdy sice také dotkla, ale počet obětí byl mnohem 
nižší než například v blízké Dobříši). Jeho jednoduchá forma (kamenná sloupková boží 
muka jednoduchých forem) svědčí o nelehké finanční situaci města v té době. 

Boží muka 

Stojí u bývalého kravína, při silnici do Libčic. Jejich barokní provedení z 18. st. Je poměrně 
náročné, rekonstruována byla v 70. a 90. letech 20. století. 

Sokolovna 

Pozoruhodná budova z let 1927-28 postavená podle projektu Františka Krásného a 
inspirovaná do jisté míry horskou architekturou se nachází v Tyršově ulici. Zadní průčelí 
(do nynějšího fotbalového hřiště) bylo zčásti překryto při rozšiřování o technické zázemí 
v 70. letech 20. století. Pod hřištěm se nachází ústí Voznického potoka do Kocáby. 

Mlýn Krcál 

Poblíž budovy Sokolovny v Tyršově ulici se nachází pozdně barokní budova se štítem 
datovaným rokem 1792, po roce 1989 opravena. V rámci těchto oprav byla dosud hladká 
fasáda směrem k náhonu a potoku upravena po vzoru barokní dvorní fasády. Jednalo se o 
jediný z knínských mlýnů, který používal vodu nikoli z Kocáby, nýbrž z Voznického 
potoka. Mlýny v této oblasti vznikaly z puchýren, byly využívány na drcení zlatonosného 
křemene. Později mlely tříslo pro potřebu místních koželužen. Název Krcál je nejspíše 
odvozen od malého mlýna - krcálu, který vlastnila rodina Masnerů. Je datován do roku 
1706 nebo je zmiňován rok 1792, který je na jednom ze štítů. Jedná se o pozdně barokní 
obdélný objekt s obdélnými okny ve zdobených rámcích. Štíty jsou ukončeny zvlněnou 
římsou. Dnes je celý objekt přestaven. 

Školní areál na náměstí Jiřího z Poděbrad 

Škola v Novém Kníně se připomíná již ve 14. století, v 16. století se připomíná jako 
dvoutřídní. Původní budova se nezachovala, nynější školní areál se skládá z několika 
budov různého stáří a složitého stavebního vývoje, nyní vzájemně propojených:  

Tzv. stará škola, žáky zvaná též myšárna. Zdivo pochází z původní empírové budovy z 
první poloviny 19. století vybudované na místě starší dřevěné školní budovy. Objekt byl 
několikrát modernizován, zejména ve druhé polovině 20. století, naposledy v roce 1999. 
Z původního vzhledu zachována kamenná deska s latinským nápisem nad bývalým 
vchodem, nyní změněným v okno. 

Tzv. spořitelna barokního původu, empírově upravena v 19. století. Jde zřejmě o nejstarší 
budovu nynějšího školního areálu. Ta však je k nynějším účelům používána až od poloviny 
20. století, předtím, jak označení napovídá k bankovním účelům. 

Tzv. nová škola z roku 1883, původně novorenesanční. Nová fasáda, která je replikou 
původního pseudorenesančního stavu, je výsledkem rekonstrukce ze září roku 2006 

Nová křídla obrácená do ulice Na Potůčku byla postavena v letech 1988 - 1999, během 
stavby byl projekt upravován. Ustoupila jim přízemní budova někdejšího městského 
chudobince ze začátku 20. století. 

 

 



 

 

Program rozvoje města Nový Knín  34 

Pamětihodnostmi v části Starý Knín jsou: 

Kostel sv. Františka Serafinského (z Assisi) 

Stavba gotického kostela je z konce 14. století. Z renezančního období pocházejí náhrobní 

kameny držitelů panství, které jsou nyní zasazené do vnitřních stěn lodi. Z inventáře se 

z renesančního období zachovala cínová křtitelnice z roku 1601. Kostel byl přestavován 

v 17. a v 18. století. Z této doby pochází většina dochovaného inventáře. Pod dlažbou 

presbytáře je pohřben Václav Vratislav z Mitrovic.  

Socha sv. Jana Nepomuckého 

Je situován uprostřed místní části na mohutném podstavci. Barokní socha z roku 1723 

byla zhotovena z pálené hlíny a postupně byla poškozována povětrnostními vlivy. V 90. 

letech 20. století byla na podstavec umístěna kopie. Originál sochy se nachází ve vestibulu 

novoknínské radnice.  

Kaple nad studní 

Naproti někdejšímu ovčínu, nad studní zásobující vodou křižovnický dvůr je empírová 
kaple z roku 1842 na šestibokém půdorysu. V současné době jsou její fasády v neutěšeném 
stavu, zejména na exponované severozápadní straně. 

Areál Křižovnického dvora 

Poměrně rozsáhlý areál, v němž převažují budovy z 19. století, tvoří jednu z hlavních 
dominant Starého Knína. V církevních rukou po peripetiích 20. století zůstala prakticky 
jen fara, některé objekty se dostaly do soukromých rukou, část se v roce 2006 dostala do 
majetku města Nového Knína. Nejcennějšími objekty jsou raně barokní sýpka a fara. 

Sýpka vznikla přestavbou starší tvrze, na níž pobýval Václav Vratislav z Mitrovic. V 
současné době ve špatném technickém stavu, po převzetí městem došlo aspoň 
nejzákladnější zabezpečení. K roku 2014 je opravena střecha. Fara vznikla adaptací 
zámečku Vratislavů z Mitrovic postaveného po třicetileté válce. Je to dvoukřídlá budova 
barokního původu s pozdějšími úpravami zejména fasád. 

Bývalý Brunclíkův mlýn 

Budova původního mlýna byla barokní. Jako doklad raně barokního původu je dubový 
sloup v bývalé mlýnici z roku 1634 zhotovený tehdejším mlynářem Mrskošem. V první 
polovině 20. století byl mlýn zmodernizován, byla budova zvýšena o patro. Obrysy 
barokního štítu byly uchovány v současném štítu. Po roce 1948 byl mlýn zrušen, byl 
dokonce zasypán mlýnský náhon. Po roce 1990 byl objekt restituován, areál upraven na 
prodejnu stavebnin. Rod Mrskošů pokračoval v mlynářském řemesle a po roce 1989 
potomci knínského mlynáře restituovali mlýn v Horažďovicích.  

 

Kulturní život obce doplňují služby: 

Městské knihovny 

Městská knihovna Nový Knín je pro návštěvníky k dispozici v nově zrekonstruovaných 
prostorách v Žižkově ulici. Čtenáři mohou využít vedle klasické knihovny v 1. patře, také 
dětské oddělení a čítárnu, která se nachází v přízemí. K dispozici je internetové připojení 
pro veřejnost. 
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Letního kina 

Kino je v provozu v letních měsících od pátku do neděle. Tribuna je částečně krytá pro 
nepřízeň počasí.  

 

K informování obyvatel i k možnosti inzerce slouží Novoknínský zpravodaj vydávaný 
obcí začátkem každého měsíce  

 

Tabulka 3: Kulturní a společenské akce 

Typ akce Termín konání Organizátor 

Novoroční výšlap na Mikuli leden TJ Sokol 

Novoknínský kurýr – noční pochod leden TJ Sokol 

Masopust únor obec 

Plesy, zábavy leden -březen 
Obec, SDH, TJ 

Sokol 

Pálení čarodějnic duben SDH 

Pouť a pouťová zábava květen obec 

Den dětí s Čápem červen DC Čáp 

Novoknínský triatlon červenec TJ Sokol 

Pohádkový les v Libčicích srpen Jana Kolková 

Slavnosti světélek říjen DC Čáp 

Rozsvícení vánočního stromku prosinec obec 

Novoknínský péřák prosinec TJ Sokol 

Vánoční sportovní turnaje prosinec TJ Sokol 

 

2.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Krajina, příroda, zeleň – Nový Knín náleží do severovýchodní části Dobříšské 

pahorkatiny nad Vltavou. Jedná se o pásmo pahorkatin 200-500 m n. m., na žulách a 

rulách. Původní vegetací byly luhy a olšiny.  

Na území Nového Knína rostou dva vyhlášené památné stromy: Dub v Novém Kníně (k.ú. 

Nový Knín) a Lípy u svatého Floriána (k.ú. Nový Knín). 

Vodní toky – po stránce hydrologické spadá zájmové území do povodí střední Vltavy. 

Povrchové vody ze zájmového území odvádí Kocába, která je levostranným přítokem 

Vltavy (do Vltavy se vlévá ve Štěchovicích). Byly vytvořeny plány na regulaci Kocáby, 

ovšem tyto plány nebyly zrealizované. Břehy říčky Kocáby jsou tvořeny převážně olšemi, 

vrbami, topoly, střemchou, jasany a jírovcem maďal. Hydrologickou síť doplňují místní 

vodoteče – Voznický potok, Sudovický potok a Čelinský potok. Na základě průtoku velkých 

vod bylo na Kocábě vyhlášeno zátopové území.  
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Kocába je 45 km dlouhá říčka, která pramení poblíž Dubna u Příbrami (v 537 m n. m.) a 

ústí do řeky Vltavy (198 m n. m.). Zapsala se do dějin trampingu hned po 1. světové válce, 

kdy začala být navštěvována milovníky Divokého západu, kteří Kocábu přezdívali Hadí 

řekou. Od třicátých let našeho století oživily skalnatý kaňon stovky chatiček a starých 

trampských osad, jako jsou Ascalona, Dashwood, Kansas, Lossiana aj. Nejkrásnější úsek 

Kocáby se nachází právě mezi Novým Knínem a Štěchovicemi. Kocába je téměř v celém 

úseku neregulovatelná. Říčka Kocába i celý region je historicky spojen s těžbou zlata. 

Městys Štěchovice a město Nový Knín jsou historickými zlatohorními městy. Na Kocábě 

se konalo v roce 1999 mistrovství světa v rýžování zlata, kdy v údolí Kocáby mezi Malou 

a Velkou Lečicí navštívilo cca 500 účastníků z Čech, Slovenska, Polska, Rakouska, 

Švýcarska a Německa. Pořadatelem této akce byla Česká tábornická unie. Další MS se bude 

konat v roce 2020 v Novém Kníně.  

Na hranici katastrálního území Nový Knín se rozprostírá Nebeský rybník, který je 

situován mezi obcí Mokrovraty a Nový Knín. Další rybníky se nachází v místních částech 

Libčice a Sudovice. 

Klimatické podmínky – Katastrální území města Nový Knín patří po klimatické stránce 

na rozraní teplé klimatické zóny T2 a mírné teplé zóny MT 11 (severní část). Průměrná 

teplota za rok činí 7,8 °C a průměrně zde spadne 597 mm srážek. 

Z hlediska využití půdy na území Nového Knína mají nejvyšší zastoupení plochy lesů 47% 

s rozlohou 1379 ha. Druhé významné zastoupení mají plochy zemědělské o rozloze 1363 

ha, které lze rozdělit na plochy orné půdy (893 ha, 30%), zahrady (51ha, 1,7%), ovocné 

sady (21 ha, 0,7%) a trvalé travní porosty (398 ha, 13,4%). Ostatní plochy zaujímají 

rozlohu 162 ha, což je 5,5% z celého území. Zastavěné plochy 32 ha, což je cca 1,1% území. 

Vodní plochy zaujímají 27 ha, to je cca 0,9%. 

Tabulka 4: Skladba pozemků na území města Nový Knín  
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Graf 9: Skladba pozemků 

 

Často využívaným ukazatelem je koeficient ekologické stability (KES) vyjadřuje poměr 

mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, zahrady, louky, atd.) a plochami 

zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzn. nestabilními) Vyšší hodnota 

koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou 

(stabilní) krajinu. V obci Nový Knín dosahuje koeficient hodnoty 1,7. Hodnoty 

1,00<KES<3,00 vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu 

s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energo-

materiálových vkladů.  

Obec má nestabilní horninové podloží s poměrně rozsáhlými poddolovanými územími 

v severní a jižní části obce (6,17%). Vyrovnaný podíl lesních pozemků a zemědělské půd 

vyhovuje kvalití retenci vody. Odtokové poměry uspokojuje říčka Kocába. V území 

nalezneme řadu pramenišť využitelných jako vodní zdroje. Z hlediska hygieny životního 

prostředí je zde evidováno poměrně hodně uzavřených skládek. Dva prostory po starých 

skládkách komunálního odpadu se vyskytují v místní části Libčice a jsou v současnosti 

rekultivovány. Dalším negativem je problematický průjezd zastavěným územím (II/114) 

který způsobuje nadměrný hluk a zvýšenou prašnost.  

Horniny v okolí Kozích hor (kozohorské pásmo) byly původně lávy, které vyvřely 

z mohutné podmořské sopky. Severně a západně jsou usazené horniny (břidlice, droby a 

prachovce). Na výchově a na jihu vycházejí na povrch hlubinné vyvřeliny středočeského 

plutonu. Hlubinné vyvřeliny tvoří i podloží kozohorského pásma.  

Ze středověké těžby zlata je evidováno poddolované území č. 2024 Nový Knín – Chvojná. 

 

 

Orná půda; 30,1%

Zahrady; 1,7%

Ovocné sady; 0,7%
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Skladba pozemků na území města
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2.9 SPRÁVA OBCE  

OBECNÍ ÚŘAD A KOMPETENCE OBCE 

Město Nový Knín v rámci přenesené působnosti vykonává na svém území státní správu 

v rozsahu přiznaném. Vykonává tuto správu také pro ostatní obce v okolí.  

V přenesené působnosti město vykonává státní správu na úseku stavebního řádu – 

stavební úřad pro obce Velká Lečice, Čím, Chotilsko, Malá Hraštice, Mokrovraty, Nová Ves 

pod Pleší, Nové Dvory, Nový Knín, Korkyně. A matriční úřad pro obce Čím, Chotilsko, 

Korkyně, Mokrovraty, Nové Dvory, Nový Knín. 

Zastupitelstvo města má 15 členů a rada města členů 5. 

Město má zřízen finanční výbor a kontrolní výbor. Dále sportovní komisi, sociální komisi 

a komisi životního prostředí. 

Úřední hodiny obecního úřadu 

Pondělí: 7,00 – 17,00 

Středa: 7,00 – 17,00 

HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCE 

Město Nový Knín provádí 2x ročně kontrolu hospodaření prostřednictvím finančního a 

kontrolního výboru. Zároveň probíhá dílčí a závěrečná kontrola KÚ Středočeského kraje, 

která ve sledovaném období nezjistila porušení rozpočtové kázně, drobné nedostatky 

jsou každoročně okamžitě odstraněny. Rozpočet města vychází v kladných číslech na 

výjimky v letech 2012 a 2013, kdy byly vynakládány finanční prostředky na zavedení 

kanalizace ve městě. Město Nový Knín na akci Kanalizace Nový Knín II etapa čerpala 

prostředky z EU ve výši 32 761 500 Kč v roce 2012 a 30 062 300 Kč v roce 2013. 

Významné částky ve formě dotace byly dále čerpány na akci Protipovodňová opatření ve 

výši 2 061 200 Kč v roce 2012 a 5 580 400 Kč ze Středočeského fondu životního prostředí 

a zemědělství na akci Vodovod Chotilsko-Záborná Lhota-Nový Knín. V roce 2016 získalo 

město Nový Knín dotaci od Ministerstva dopravy ve výši 2 390 600 Kč na rekonstrukci 

mostu po povodni v červnu 2013 a 11 193 600 Kč na rekonstrukci dalších dvou mostů po 

povodni v červnu 2013 od Ministerstva pro místní rozvoj. Na rekonstrukci a obnovu 

mostů a komunikací po povodni v červnu roku 2013 byla čerpána dotace od Ministerstva 

pro místní rozvoj ve výši 20 576 800 Kč. 

Hospodaření obce 
(v tisících) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Daňové příjmy 15 597 18 216 16 034 21 032 23 031 24 912 26 608 28 587 

Nedaňové příjmy 3 603 4 350 6 252 4 311 5 641 5 291 6 034 5 370 

Kapitálové příjmy 7 795 1 084 3 451  3 618 5 244 1 063 718 1 101 

Nenárokové 
dotace 

4 079  4 458 41 167 35 767 7 026 7 747 19 044 37 566 
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Celkem 31 056 28 109 66 905 64 728 40 941 39 012 52 404 72 624 

Výdaje celkem  30 665 25 939 78 221 79 407 33 183 32 272 51 488 71 308 

Saldo 392 2 169 -11 316 -14 679 7 758 6 740 916 1 316 

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/ a http://www.rozpocetobce.cz/  

BEZPEČNOST  

Požární ochrana – jako zdroj požární vody slouží oba rybníky a požární nádrž 

v Sudovicích, řeka Kocába a požární nádrž v Libčicích. Hasičská zbrojnice se nachází 

v Sudovicích, v Novém Kníně, ve Starém Kníně a v Libčicích. 

Ochrana před povodněmi – záplavové území bylo v území stanoveno k datu 13. 11. 1995 

na údolní nivě řeky Kocáby. Záplavové území zasahuje do katastrálního území Starého a 

Nového Knína.  

VNĚJŠÍ VZTAHY A VAZBA 

Obec je členem tří lokálních uskupení:  

Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska 

Svazek obcí byl založen v roce 1994 a v současné době sdružuje 24 obcí. Hlavní činnost 

svazku je zaměřena na výkon aktivit směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji 

regionu (ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při 

rozvíjení činností týkajících se školství, sociální péče, kultury, ochrany veřejného pořádku 

a životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, zajištění dopravní obslužnosti, 

zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, zásobování vodou, odvádění a čištění 

odpadních vod, společných nákupů energií a společné řešení dalších aktivit regionálního 

rozvoje). 

Místní akční skupina Brdy-Vltava 

MAS sdružuje subjekty z veřejného a soukromého sektoru (i aktivní obyvatele), kterým 

není lhostejná podoba místa, kde žijí. Jedná se o neziskovou organizaci, která spolupracuje 

na rozvoji venkova a získání finančních prostředků z EU i z národních programů pro 

rozvoj území, kde působí. Jednou z činností je také aktivní získávání a rozdělování 

dotačních prostředků. Organizace byla založena v roce 2006 a v roce 2017 sdružovala 50 

subjektů z regionu. MAS má zpracovanou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje. 

Vedení obce se aktivně zapojilo při zpracovávání této strategie, na kterou je možné získat 

finanční prostředky z EU pro náš region. 

 

 

Svazek obcí Střední Povltaví 

http://monitor.statnipokladna.cz/
http://www.rozpocetobce.cz/
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Ve Svazku obcí Střední Povltaví se nachází obec Mokrovraty, město Nový Knín a obec 

Chotilsko. Společně tyto obce vydávají Novoknínský, Chotilský a Mokrovratský zpravodaj.  

Svaz obcí spolupracující s komunitou italských obcí Valle di Ledro 

28. června 2008 byla podepsána dohoda o partnerství mezi Svazem obcí Valle di Ledro 

(sestávajícím z obcí: Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Bezzecca, Concei, Tiarno di Sotto a 

Tiarno di Sopra; k 1. lednu 2010 se tyto obce sloučily do jediné obce pod společným 

názvem Ledro) na straně jedné a osmi českými městy a obcemi (Příbram, Všeň, Milín, 

Buštěhrad, Nový Knín, Ptice, Chyňava, Doksy) na straně druhé. 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cerven
https://cs.wikipedia.org/wiki/2008
https://cs.wikipedia.org/wiki/Valle_di_Ledro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Molina_di_Ledro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pieve_di_Ledro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezzecca
https://cs.wikipedia.org/wiki/Concei
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tiarno_di_Sotto
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiarno_di_Sopra&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/2010
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ledro
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbram
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1e%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%A1t%C4%9Bhrad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ptice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chy%C5%88ava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Doksy_(okres_Kladno)
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3 VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI OBYVATELI OBCE 

3.1 „POJĎME  SPOLU PODPOŘIT ROZVOJ NAŠÍ OBCE“….  

… toto motto provázelo vyplňování dotazníků pro potřeby tvorby „Programu rozvoje 

obce Nový Knín na období 2019-2025“.  

V květnu 2017 proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli obce. Nový Knín. Vrátilo se 

88 vyplněných dotazníků, z toho 34 obyvatel využilo možnost vyplnit dotazník 

v elektronické podobě.  

V grafu č. 10 je názorně vidět, že nejvíce dotazníků vyplnili občané z místní části Nový 

Knín a to 50% ze všech odevzdaných dotazníků. Významnou část tvoří dotazníky 

respondentů ze Sudovic (21%) a Starého Knína (19%). Výrazně méně se dotazníkové 

šetření zúčastnili obyvatelé Libčic (8%) a Kozích Hor (2%), zatímco návratnost dotazníků 

z Hranic a Chramiště je nulová. 

Graf 10: Místo bydliště respondentů 

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

Z grafu č. 11 a 12 je patrné, že dotazník vyplnili převážně obyvatelé žijící v obci více než 

41 let a to celých 33 % všech respondentů. Na dotazníkovém šetření se však podíleli 

rovnoměrně i osoby žijící ve městě kratší dobu – konkrétně 26% dotazovaní žijící ve 

městě méně než 10 let a 30% ti, kteří v Novém Kníně žijí 21 – 40 let tvoří 30 %. 

 

 

 

 

50%

19%

0%

0%
2%

8%

21%

Místo bydliště respondentů

Nový Knín Starý Knín Hranice Chramiště Kozí Hory Libčice Sudovice
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Graf 11: Počet let odžitých ve městě               Graf 12: Věk respondentů 

Zdroj: dotazníkové šetření                                                          Zdroj: dotazníkové šetření 

Z toho vyplývá, že o dění v obci májí zájem jak tzv. „starousedlíci“, tak nově příchozí 

obyvatelé. Průměrný věk obyvatel, kteří vyplnili dotazník, je necelých 49 let. 

V tabulce č. 5 se nachází hodnocené oblasti života v obci. Dotazníkovým šetřením byla 

zjišťována spokojenost s níže uvedenými oblastmi. V tab. č. 5 je uvedeno vyhodnocení 

spokojenosti (průměrná udělená známka jednotlivým oblastem). 

Tabulka 5: Hodnocené oblasti 

Hodnocená oblast 
Průměrná 

známka 
Hodnocená oblast 

Průměrná 

známka 

Kvalita ZŠ 
2,57 

Údržba veřejného prostranství 
3,02 

Kvalita MŠ 
2,28 

Množství veřejné zeleně 
2,44 

Dostupnost praktického lékaře 
1,68 

Dostatek relaxačních míst 
3,05 

Dostupnost zubního lékaře 
2,37 

Dostatečnost svozu tříděného 

odpadu 
2,14 

Dostupnost domova pro seniory 
3,29 

Možnost k třídění odpadu 
2,08 

Dostupnost domovů s 

pečovatelskou službou 
3,34 

Sběrný dvůr 
1,67 

Terénní a sociální služby 
2,53 

Stav chodníků 
3,27 

Sociálně právní poradenství 
3,00 

Stav místních komunikací 3,82 

0% 3%

25%

31%
12%

13%

13%

3%

Věk respondentů

do 20 let 20 - 29 let 30 - 39 let 40 - 49 let

50 - 59 let 60 - 69 let nad 70 let nevyplněno

26%

10%

30%

33%

1% Počet let odžitých ve městě

do 10 let 11-20 let 21 - 40 let

41 let a více nevyplněno
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Možnost kulturního a 

společenského vyžití 
3,00 

Úroveň veřejné dopravy 2,35 

Možnost sportovního vyžití 
2,47 

Zimní údržba chodníků a 

vozovek 2,89 

Stezky pro cyklisty 
2,82 

Úroveň veřejného osvětlení 2,53 

Fotbalové hřiště 
2,24 

Úroveň veřejného 

kanalizačního řadu 2,05 

Cvičiště pro hasičský sport 
2,46 

Úroveň veřejného vodovodního 

řadu 2,16 

Přednáškový sál, koncertní sál, 

galerie, výstavní plocha 
3,22 

Bezpečnost města 2,46 

Dětské hřiště 
1,91 

Činnosti policie ČR 2,74 

Nabídka zájmových organizací a 

spolků 
2,68 

Práce městského úřadu 2,46 

Celkový vzhled města 
3,19 

Mezilidské vztahy ve městě 2,47 

Příroda v okolí města 
1,71 

Pracovní příležitosti ve městě či 

bezprostředním okolí 3,40 

Zdroj: vlastní šetření 

Čím nižší je průměrná známka, tím byla oblast lépe hodnocena. Za nejlépe hodnocené 

oblasti respondenti považují dětské hřiště, dostupnost praktického lékaře, služby 

sběrného dvora a přírodu v okolí.  

Uvedená známka týkající se kvality mateřských škol je průměrným hodnocením dvou 

zařízení – státní školky zřizované městem a soukromého zařízení DC Čáp. Na setkání 

s občany zazněly rozporuplné komentáře k hodnocení kvality poskytovaného 

předškolního vzdělávání v obou zařízeních. Zatímco rodiče mající zkušenost s dětskou 

skupinou Čáp hodnotí jejich činnost velmi kladně, rodiče dětí navštěvující státní 

mateřskou školu vidí problém v časté absenci pedagogů, zastaralém vybavení a 

nedostatečné komunikaci s rodiči. 

Nejhorší průměrné známky se objevily v oblastech dostupnosti domova pro seniory a 

domovů s pečovatelskou službou, možnost sociálně právního poradenství, oblast 

pracovních příležitostí. Negativně hodnocen byl také celkový vzhled města včetně 

nedostatku relaxačních míst, možnosti kulturního a společenského vyžití a absence 
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přednáškového a koncertního sálu či galerie. Průměrnou známkou 3 a horší byla 

hodnocena také údržba veřejného prostranství a za naprosto nevyhovující označili 

respondenti stav chodníků a především stav místních komunikací. 

Jelikož se objevila celá řada negativně hodnocených oblastí, níže následuje podrobnější 

popis toho, co konkrétně lidem nejvíce vadí dle vyplněných dotazníků a společného 

setkání s občany. 

Za jednu z nejhůře hodnocených oblastí je místními občany považován celkový vzhled 

města, současný stav náměstí, zanedbané budovy ve středu města a neopravené památky. 

To by měla zčásti vyřešit plánovaná revitalizace náměstí dle studie arch. Dolejše, která 

byla představena na setkání s občany. Studie předkládá také návrh parkovacích zón i 

relaxačních míst, jejichž nedostatek byl v dotaznících i na setkání také zmiňován. Dále 

byla obyvateli města zdůrazněna potřeba veřejných toalet, které ve městě chybí zejména 

v letní sezóně a v době pořádání akcí. 

Shodně 85% dotazovaných vyjádřilo svou nespokojenost s dostupností domova pro 

seniory a domovů s pečovatelskou službou. Nejbližší domovy pro seniory zřizované 

Středočeským krajem se nachází na Dobříši a v Sedlčanech, jejich kapacita je však 

dlouhodobě plně obsazena. Domovy s pečovatelskou službou se ve městě nenachází 

vůbec. 

Průměrnou známkou 3 označili respondenti možnosti kulturního a společenského vyžití, 

ještě o něco hůře pak absenci přednáškového a koncertního sálu a galerie. V dotaznících 

se často opakovalo, že ve městě chybí víceúčelový sál pro pořádání společenských akcí, 

dále také občané postrádají restaurační provozovny typu cukrárny, kavárny nebo 

čajovny, které by mohly sloužit k setkávání obyvatel. 

Z odpovědí na následující otázku vyplynulo, že ze společenských akcí by občané nejvíce 

uvítali pravidelné konání trhů, hudební produkce a akce pro rodiny s dětmi. 

Z následné diskuze vyplynulo, že pořádaných akcí je dostatek, ale účast je slabší. V Novém 

Kníně je tento trend pozorován dlouhodobě, obyvatelé města raději jezdí na akce jinam, 

než by podpořili ty místní. Pořadatelé akcí se v prvních letech setkávají s malou odezvou 

a trvá cca 3 – 4 roky, než si získají důvěru místních a lidé se začnou akce zúčastňovat. 

K problému dlouhodobého nedostatku pracovních příležitostí proběhla při setkání 

s občany živá diskuze na toto téma. Z ní vyplynulo, že na území Nového Knína doposud 

nefunguje významný zaměstnavatel a že ani do budoucna nelze očekávat nárůst 

podnikatelů v průmyslových odvětvích. Proto se jako nejvhodnější možností pro vznik 

nových pracovních míst přímo ve městě jeví cestovní ruch. Přestože má Nový Knín pro 

turistiku výborné podmínky (především okolní přírodu), její rozvoj v současné době brzdí 

především nedostatek vhodných stravovacích a ubytovacích kapacit (nutných při 

pořádání větších akcí), nefungující infocentrum, nedostatek značených cyklostezek, 

kvalitnější občanská vybavenost a především lidský potenciál. Práce v těchto službách 
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vyžaduje nejen časovou flexibilitu, ale klade i vyšší nároky např. na jazykovou vybavenost 

pracovníků. 

Nejhůře hodnocenou oblastí je stav místních komunikací. Nespokojenost vyjádřilo téměř 

97% všech dotázaných. Nejvíce obyvatelům vadí chybějící asfalt, nedostatečné dopravní 

značení a celkově hustý dopravní provoz centrem města. Dle dotazníkového šetření by 

obyvatelé uvítali zpomalovací retardéry, více přechodů pro chodce, nájezdy pro kočárky, 

omezení průjezdu kamionů obcí a častější kontroly řidičů i zaparkovaných aut. 

Samostatně hodnocen byl stav chodníků, ty však na mnoha místech chybí zcela.  

Hodnocení úrovně veřejného kanalizačního a vodovodního řadu je rozdílné mezi 

obyvateli Nového Knína a ostatních místních částí, kde tato technická infrastruktura 

v podstatě neexistuje. Přestože celková průměrná známka je 2, občané ze Starého Knína, 

Libčic nebo Kozích Hor shodně udělovali známku 4. 

Občané také shledávají nedostatky v bezpečnosti ve městě (chybí městská policie, 

kamerový systém a zejména lepší dohled nad dopravní situací – průjezd kamionů městem 

a bezpečnost chodců na přechodech). V současnosti probíhá jednání o navázání 

spolupráce s Městskou policií Mníšek pod Brdy, jejíž hlídky by vykonávaly svou činnost 

právě i na území Nového Knína, a předešly tak zhoršování stávající situace. 

Velmi rozporuplně byla hodnocena oblast práce městského úřadu. Zatímco v některých 

dotaznících byla hodnocena bez výhrad známkou 1, na většině ostatních dotazníků se 

objevila kritika zejména v oblasti nejednoty zastupitelstva, vystupování vedení města na 

venek, nedostatečné komunikace s občany, prosazování zájmů členů konkrétních 

politických uskupení a nedostatečné vůle vést diskuzi o problematických tématech.  

Dostupnost zubního lékaře byla v dotazníkovém šetření sice hodnocena průměrnou 

známkou 2, na setkání se však objevily kritické hlasy ohledně přístupu zubní lékařky 

k pacientům. Nové pacienty nepřijímá a v ordinačních hodinách často není k dispozici. 

K získávání informací o dění v obci využívají občané Nového Knína nejčastěji regionální 

tiskoviny (konkrétně Novoknínský zpravodaj). Další informace získávají komunikací 

s ostatními obyvateli (sousedé, známí) nebo z webových stránek města. Méně často 

využívají možnost získávání informací z úřední desky, přímo na úřadě nebo na zasedání 

zastupitelstva města.  

Co se týče budoucího rozvoje města, téměř polovině (42%) dotazovaných vyhovuje 

stávající situace rozšiřování a nabídka parcel, 32% dotazovaných je pro mírné rozšiřování 

města. Tomu také odpovídá hraniční hodnota počtu obyvatel; v průměru obyvatelé města 

uvedli, že by město v horizontu 7 let nemělo překročit 2 219 obyvatel, tj. o 200 obyvatel 

více než je současný stav.  
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Celkem 47% obyvatel se o dění v obci zajímá a aktivně vyhledává informace, zatímco 39% 

se o dění v obci zajímá, ale aktivně informace nezjišťují. Tento stav je obdobný ve většině 

obcí ORP Dobříš.  

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že více než tři čtvrtiny dotazových (77%) by bylo 

ochotno sejít se se zastupiteli a dalšími občany a diskutovat o výsledcích tohoto průzkumu 

a následném rozvoji města. 
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4 SWOT ANALÝZA MĚSTA NOVÝ KNÍN  (VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU 

ČÁST)  

SWOT analýza zobrazuje přednosti a slabé stránky, které v obci existují. Silné a slabé 

stránky ukazují současný stav dané věci, příležitosti a hrozby určují možný budoucí 

kladný nebo záporný vliv na rozvoj dané oblasti. Tato analýza je mostem mezi analytickou 

a návrhovou částí strategického dokumentu. Výstupy z dotazníkového šetření byly 

doplněny o informace ze setkání s obyvateli obce do SWOT analýzy.  

Tabulka 6: SWOT analýza 

PŘEDNOSTI SLABINY 

Poloha města 
Špatný stav chodníků a místních komunikací 

Historie, tradice města 
Nedostatečná komunikace vedení města s občany 

Dostupnost vzdělávacích zařízení 
Málo drobných podnikatelů a podnikatelských 
příležitostí 

Spolková činnost a soudržnost obyvatel 
Zanedbaný vzhled města 

Činnost DS Čáp 
Špatná občanská vybavenost 

Občanská vybavenost 
Nízká účast obyvatel na akcích ve městě 

Dětská hřiště  
Nedostatek laviček a relaxačních míst 

Fungování SK Oplocenka 
Chybějící koupaliště 

Vyznačené naučné stezky 
Chybějící zpomalovací pruhy a měření rychlosti 

Činnost fotbalového klubu S.K. Nový Knín 
Chybějící cyklostezky včetně zázemí 

 Nedostatek kulturních a sportovních akcí 

 Úroveň a kvalita základní školy 

 Chybějící multifunkční sportovní zařízení  

 Nedostatek ubytovacích kapacit 

 Nezajištěný svoz zeleného odpadu 

 Pomalé dopravní spojení s Prahou veřejnou dopravou  

 Přístup zubní lékařky k pacientům  

 Chybějící technická infrastruktura (ČOV a vodovod) 
v místních částech Starý Knín, Libčice, Chramiště a 
Hranice.  

 Chybějící sportoviště pro hasiče  

 Nedostupné domovy pro seniory 

 Chybějící informační centrum 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
Využití podmínek pro rozvoj cestovního ruchu Chování obyvatel a jejich vztah k městu (lhostejnost, 

sobectví, neschopnost domluvit se) 
Vytvoření přátelského podnikatelského 
prostředí 

Úbytek pracovních míst 

Zlepšení komunikace vedení města s občany Neřešení dopravní situace (kvalita silnic, kamionová 
doprava, absence chodníků) 

Zřízení kulturního centra Nízký zájem vedení města o rozvoj města 
Využití volných prostor k podnikání Pomalý rozvoj města (chybějící infrastruktura, 

zaostávající místní části) 
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Modernizace náměstí a oprava památkových 
objektů 

Nedostatečné a nevhodné čerpání dotací 

Rozšíření kapacity mateřské školy Těžba zlata v Mokrsku 
Zlepšení komunikace mezi učiteli a rodiči Odchod mladých lidí a příliv imigrantů 
Vybudování autobusového nástupiště na 
náměstí 

Stárnutí obyvatelstva 

Aktivní spolupráce s okolními obcemi  
Vybudování kvalitnější infrastruktury pro 
občany 

 

Efektivnější využití činnosti Sokola, sjednocení 
činnosti spolků 

 

Synchronizace investičních akcí   
Využití trojúhelníku měst Mníšek pod Brdy – 
Dobříš – Nový Knín pro meziobecní spolupráci 

 

Efektivnější propagace a využití bohaté 
historie města 

 

Pořízení domácích kompostérů   
Vybudování informačního centra  
Rekonstrukce náměstí   

Zdroj: vlastní šetření  
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5 NÁVRHOVÁ ČÁST PRO NOVÝ KNÍN  

Návrhová část vychází ze zjištění v analytické části a zachycuje základní podněty, které 

vzešly z předchozích fází zpracování Programu rozvoje města Nový Knín 2019-2025. 

Jinými slovy se jedná o formulování postupu dílčích kroků, jak naplnit stanovené cíle a 

dosáhnout definované vize. 

5.1 VIZE MĚSTA NOVÝ KNÍN  

Vize znamená ideální stav, kam se realizací aktivit snažíme dostat. Jedná se o pozitivní 

zobrazení budoucnosti (do horizontu 2025 a odpovídá nám na otázku „kam směřujeme, 

co chceme dosáhnout“.  

 

5.2 CÍLE A OPATŘENÍ  

Abychom dokázali sledovat to, zda dosahujeme ideálního stavu (vize), stanovujeme 

dlouhodobé cíle a na ně navázaná opatření a aktivity, které jsou mnohem konkrétnější. 

Opatření zahrnuje soubor aktivit k danému tématu. Aktivity pak můžeme vnímat jako 

zásadní úkoly, které mají být splněny, aby došlo k naplňování opatření, cílů a tím 

samotného Programu rozvoje obce. 

5.2.1 STRATEGICKÉ CÍLE  

Cíl 1: Pečovat o přírodu a krajinu (uvnitř i vně obce) 

Cíl 2: Udržovat a zkvalitňovat občanskou vybavenost (vzhledem k velikosti obce) 

Cíl 3: Udržovat a zkvalitňovat technickou a dopravní infrastrukturu v obci 

Cíl 4: Rozvíjet komunitní život v obci (vč. spolupráce vně i navenek) 

 

5.3 OPATŘENÍ  

Opatření konkretizují dlouhodobé cíle a zpřesňují oblasti, ve kterých se obec bude 

rozvíjet. 

Rok 2025: Město Nový Knín a místní části Starý Knín, Sudovice, Libčice, Chramiště a Kozí Hory jsou 

příjemným místem pro život, kde lidé žijí v souladu s krásnou přírodou. Nový Knín včetně místních 

částí chce stavět svoji prosperitu na kvalitním vzdělávání, dobré zdravotní péči, kvalitní dopravní 

a technické infrastruktuře, ale také na odpočinkových aktivitách sportovního a kulturního rázu, 

jak pro své občany, tak i pro návštěvníky. Nový Knín chce být městem harmonicky se rozvíjejícím 

s dobrými podmínkami pro život se zdravým životním stylem.  Obyvatelé se zde cítí bezpečně a 

zapojují se aktivně do lokálního společenského dění.   
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Cíl 1 Pečovat o přírodu krajinu (uvnitř i vně obce) 

Opatření 1.1 Zachování příznivého životního prostředí a ochrana hodnot okolní krajiny 

Opatření 1.2 Veřejná prostranství 

Cíl 2 Udržovat a zkvalitňovat občanskou vybavenost (s ohledem na velikost obce) 

Opatření 2.1 Autobusová doprava  

Opatření 2.2  Sociální oblast  

Opatření 2.3  Kultura a sport v obci  

Opatření 2.4  Školství  

 Cíl 3 Udržet a zkvalitňovat technickou i dopravní infrastrukturu v obci 

Opatření 3.1 Technická infrastruktura 

Opatření 3.2 Dopravní infrastruktura, vč. bezpečného pohybu obyvatel 

Cíl 4 Rozvíjet komunitní život v obci (vč. spolupráce uvnitř i navenek) 

Opatření 4.1 Podporovat akce, které zapojují obyvatele do dění v obci 

Opatření 4.2 Otevřená veřejná správa 

Opatření 4.3 Aktivní spolupráce uvnitř i navenek 
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6 PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY  

Tato kapitola obsahuje konkrétní rozvojové aktivity. 

Cíl 1 Pečovat o přírodu krajinu (uvnitř i navenek obce) 

Opatření 1.1 Zachování příznivého životního prostředí a ochrana hodnot okolní krajiny 

Název záměru 
Časový 

horizont 
Odhad nákladů 

Pravidelná údržba a výsadba zeleně 2019-2025  

Pravidelné sekání trávy  2019-2015  

Revitalizace městského lesoparku v lokalitě 

na Hůrkách  
2025 

Odhad nákladů 

bude upřesněn 

 

Opatření 1.2 Veřejná prostranství 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Údržba veřejných prostranství  2019-2025 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Rozmístění laviček po městě  2019-2025 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Revitalizace náměstí 2020 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Vytvořit relaxační místo pro občany  2025 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Revitalizace návsi v místních částech  2025 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

 

Cíl 2 Udržovat a zkvalitňovat občanskou vybavenost (s ohledem na velikost obce) 

Opatření 2.1 Autobusová doprava  

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Vybudování autobusového nádraží  2019-2020 9 mil. Kč 

Vybudování nového autobusového 

nástupiště v centru města  2020 1,5 mil. Kč 

Rekonstrukce autobusových zastávek  

v místních částech 2022 1 mil. Kč  
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Opatření 2.2 Sociální a zdravotní služby  

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Zajistit sociálně právní poradenství  

 
2019-2025 

Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Nízkoprahový klub  2020 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Výtah do zdravotního střediska  2023 2 mil. Kč  

Vybudovat dům s pečovatelskou službou  2025 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Výstavba sociálních bytů  2025 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Opatření 2.3 Kultura a sport v obci  

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Rekonstrukce a nové herní prvky na 

dětském hřišti v místních částech 
2019-2025 2 mil. Kč 

Rozvoj cestovního ruchu  2019-2025 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Příprava a realizace Mistrovství světa 

v rýžování zlata v roce 2020  2019-2020 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Podpora Sokola jako kulturního centra  2019-2025 300 tis./ročně 

Rekonstrukce kulturních památek 2019-2025 30 mil. Kč  

Vybudování informačního centra 2019-2020 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Vybudování dětského hřiště v místních 

částech včetně prvků pro seniory  2019-2025 3 mil. Kč 

Vybudování veřejných toalet 2021 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Hasičská tréninková dráha v místních 

částech  2022 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Vybudovat multifunkční sportovní 

zařízení  2025 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 
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Vybudovat koupaliště - 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Opatření 2.4 Školství  

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Rozšíření kapacity základní školy  2019-2020 15 mil. Kč 

Zajištění kapacity MŠ  2023 10 mil Kč 

 

Cíl 3 Udržet kvalitní technickou i dopravní infrastrukturu v obci 

Opatření 3.1 Technická infrastruktura 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Zajistit pravidelný svoz zeleného odpadu  2019-2025 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Zřídit a provoz městskou policii  2019-2025 
2 mil. Kč, 1,3 

provoz 

Zajistit kamerový systém  2020 1 mil. Kč  

Pořízení domácích kompostérů  2020 0,5 mil. Kč  

Vybudování ČOV a kanalizace v místních 

částech  2025 35 mil. Kč 

Vybudování vodovodu v místních částech  2025 10 mil. Kč 

 

Opatření 3.2 Dopravní infrastruktura, vč. bezpečného pohybu obyvatel 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Oprava místních komunikací 2019-2025 4 mil. /ročně 

Zajistit měřič rychlosti  2019-2020 0,5 mil.  

Oprava chodníků  2019-2025 3 mil. Kč 

Vybudování nových chodníků  2019-2025 8 mil. Kč 



 

 

Program rozvoje města Nový Knín  54 

Vybudování nových cyklostezek  - 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Nedostatečné dopravní značení  2019-2025 0,5 mil. Kč 

Vybudovat více míst pro přecházení 2019-2025 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Vybudovat nová parkovací místa  2020-2025 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Cyklotrasa Nový Knín – Štěchovice  2022 1 mil. Kč 

Nová automobilová cisterna pro JSHD 

Nový Knín  2025 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Rozhledna na Mikuli  - 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Omezit kamionovou dopravu přes město  - - 

 

Cíl 4 Rozvíjet komunitní život v obci (vč. spolupráce uvnitř i navenek) 

Opatření 4.1 Podporovat akce, které zapojují obyvatele do dění v obci 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Více kulturních a společenských akcí pro 

občany  2019-2025 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Zajistit pravidelné pořádání trhů včetně 

hudební produkce  - - 

 

Opatření 4.2 Otevřená veřejná správa 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Pravidelná setkávání vedení obce s občany  2019-2025 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Podpora aktivní účasti a spolupráce 

obyvatel 2019-2025 0 Kč 

Pravidelné brigády  2019-2025 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 
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Opatření 4.3 Aktivní spolupráce uvnitř i navenek 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Podpora místních podnikatelů  2019-2025 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Aktivní spolupráce s okolními obcemi  2019-2025 0 Kč 

Aktivní jednání s Řádem Křížovníků  2019-2025 -  

Účast na setkání DSO Dobříšska a 

Novoknínska 2019-2025 0 Kč 

Účast na setkání MAS Brdy – Vltava 2019-2025 0 Kč 

Rozvíjení spolupráce s partnerskou obcí 

Vale di Ledro 2019-2025 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Rozvíjení spolupráce s Českým klubem 

zlatokopů 2019-2025 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 
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7 PODPORA REALIZACE PRO NOVÝ KNÍN  

Program rozvoje města Nový Knín na období 2019 – 2025 je spolu s Územním plánem 

základním koncepčním dokumentem definujícím budoucí směřování obce. Tento 

dokument stanovuje na základě podrobné analýzy, priority, které je potřebné z pohledu 

rozvoje obce realizovat. Je nutné stanovit garanta PRO, který bude kontrolovat, zda 

dochází k naplňování definovaných aktivit. V případě města Nový Knín je tímto garantem 

starost(k)a města, který(á) zároveň koordinuje všechny činnosti spojené s realizací a 

aktualizacemi PRO. Sledováním naplňování PRO může starosta pověřit jinou osobu. 

S provedeným hodnocením budou seznámeni členové zastupitelstva. Naplňování PRO 

bude sledováno s dvouroční frekvencí na základě zohlednění činností, které se za dané 

dva roky ve městě odehrály. Počátek sledování prvního roku běží od data prvního 

schválení PRO zastupitelstvem města.  

Dílčí revize PRO budou prováděny každé 2 roky. Pokud dojde ve městě k významné změně 

v některých ze sledovaných oblastí, je možná dřívější aktualizace dokumentu. Aktualizace 

PRO bude provedena přímou úpravou dokumentu PRO s uvedením termínu aktualizace a 

vyznačením provedených změn. Aktualizovaný dokument znovu schvaluje zastupitelstvo 

města. Dokument je v listinné podobě k nahlédnutí v budově obecního úřadu, 

v elektronické podobě je PRO přístupný na webových stránkách obce 

http://www.mestonovyknin.cz.   
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