
 

Program rozvoje obce Daleké Dušníky, verze 1.2  1 

 

 

Program rozvoje obce 

Daleké Dušníky  

 

 

 

na období 2019-2025 

První dokument zpracován ke dni: 6. 6. 2019 (verze 1) 

Dílčí hodnocení plnění PRO: schváleno zastupitelstvem dne 18.11.2019 (verze 1.2) 

  



 

Program rozvoje obce Daleké Dušníky, verze 1.2  2 

 

Obsah 

1 ÚVOD – PROČ JE DOBRÉ MÍT PROGRAM ROZVOJE OBCE .................................................................. 4 

1.1 POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZVOJOVÉHO DOKUMENTU ............................................................................................................. 4 

2 ANALYTICKÁ ČÁST PROGRAMU ROZVOJE OBCE ............................................................................... 6 

2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI ................................................................................................................................................ 6 

2.2 HISTORIE .................................................................................................................................................................................... 6 

2.3 ÚZEMÍ ......................................................................................................................................................................................... 7 

2.4 OBYVATELSTVO ......................................................................................................................................................................... 8 

Demografická situace .................................................................................................................................... 8 

2.5 HOSPODÁŘSTVÍ ....................................................................................................................................................................... 13 

Ekonomická situace ..................................................................................................................................... 13 

Trh práce...................................................................................................................................................... 15 

2.6 INFRASTRUKTURA.................................................................................................................................................................. 15 

Technická infrastruktura ............................................................................................................................ 15 

Dopravní infrastruktura .............................................................................................................................. 16 

Místní komunikace ...................................................................................................................................... 17 

Dopravní obslužnost .................................................................................................................................... 17 

2.7 VYBAVENOST OBCE ................................................................................................................................................................ 18 

Zdravotnictví................................................................................................................................................ 18 

Sociální péče ................................................................................................................................................ 19 

Školství ......................................................................................................................................................... 19 

Odpadové hospodářství ............................................................................................................................... 19 

Sport, tělesná výchova a spolky ................................................................................................................... 20 

Kultura a péče o památky ........................................................................................................................... 21 

2.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .............................................................................................................................................................. 21 

2.9 SPRÁVA OBCE .......................................................................................................................................................................... 24 

Obecní úřad a kompetence obce ................................................................................................................. 24 

Hospodaření a majetek obce ....................................................................................................................... 24 

Bezpečnost ................................................................................................................................................... 25 

Vnější vztahy a vazba .................................................................................................................................. 25 

3 VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI OBYVATELI OBCE ..................................................... 27 

3.1 „POJĎME SPOLU PODPOŘIT ROZVOJ NAŠÍ OBCE“…. .......................................................................................................... 27 

4 SWOT ANALÝZA OBCE DALEKÉ DUŠNÍKY (VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST) ................... 31 

5 NÁVRHOVÁ ČÁST PRO DALEKÉ DUŠNÍKY ........................................................................................ 33 

5.1 VIZE OBCE DALEKÉ DUŠNÍKY ................................................................................................................................................ 33 



 

Program rozvoje obce Daleké Dušníky, verze 1.2  3 

 

5.2 CÍLE A OPATŘENÍ ................................................................................................................................................................... 33 

5.2.1 Strategické cíle ............................................................................................................................... 34 

5.3 OPATŘENÍ ............................................................................................................................................................................... 34 

6 PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY ........................................................................................................................ 35 

6.1 SHRNUTÍ USKUTEČNĚNÝCH ZÁMĚRŮ REALIZACE PRO ROK 2019 .......................................................... 38 

7 PODPORA REALIZACE PRO DALEKÉ DUŠNÍKY ................................................................................ 38 

8 SEZNAM GRAFŮ, OBRÁZKŮ A TABULEK ........................................................................................... 40 

SEZNAM GRAFŮ ........................................................................................................................................... 40 

SEZNAM OBRÁZKŮ ...................................................................................................................................... 40 

SEZNAM TABULEK ....................................................................................................................................... 40 

9 SEZNAM ZDROJŮ ................................................................................................................................. 41 

 

Seznam zkratek 

DSO – dobrovolný svazek obcí 

EU – Evropská unie 

KES – koeficient ekologické stability 

K.Ú. – katastrální území 

MAS – Místní akční skupina 

ORP – obec s rozšířenou působností 

OSH – okresní sdružení hasičů 

OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná 

OÚ – obecní úřad 

PID – pražská integrovaná doprava 

PRO – program rozvoje obce 

SDH – sdružení dobrovolných hasičů 

SHČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

TJ – tělovýchovná jednota 

ÚSES – územní systém ekologické stability 

  



 

Program rozvoje obce Daleké Dušníky, verze 1.2  4 

 

1 ÚVOD – PROČ JE DOBRÉ  MÍT PROGRAM ROZVOJE  OBCE 

Program rozvoje obce (dále jen PRO) je střednědobý strategický dokument obce, jehož 

cílem je definovat prioritní oblasti rozvoje obce v předem stanoveném časovém 

horizontu. Dokument slouží jako podklad pro činnost vedení obce a pro přípravu projektů 

a rozvojových aktivit v obci. PRO slouží jako významný podklad pro čerpání finančních 

prostředků z evropských i národních zdrojů. Dokument je rozdělen na dvě části 

analytickou a návrhovou. Analytická část popisuje aktuální situaci v obci na základě 

statistických dat a ve svém závěru nabízí východiska pro návrhovou část, která zohledňuje 

výsledky z dotazníkového šetření a výstupy ze společného setkání s obyvateli. Program 

rozvoje obce je zpracován komunitním způsobem, tedy za spoluúčasti veřejnosti a 

klíčových zainteresovaných skupin. Byl zpracován a distribuován dotazník v tištěné i 

elektronické podobě. Dále bylo uspořádáno setkání s obyvateli, kteří se podíleli na 

vytváření dokumentu. Program rozvoje obce Daleké Dušníky byl zpracován v období únor 

2019 až červenec 2019 na sedmileté plánovací období 2019 – 2025. Metodické vedení 

zajišťovali po odborné stránce pracovníci Centra společných služeb. Program rozvoje 

obce Daleké Dušníky byl vytvořen podle metodiky tvorby programu rozvoje obce, 

zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky.   

1.1 POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZVOJOVÉHO DOKUMENTU  

Program rozvoje obce je základním strategickým rozvojovým a plánovacím dokumentem 

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

zastupitelstvu obce.  

Program rozvoje obce Daleké Dušníky je rozdělen na dva celky. Jedná se o část 

analytickou, která popisuje stávající stav, a návrhovou část, která zachycuje cíle a budoucí 

aktivity, kterými budou cíle naplněny. 

Dokument byl vytvářen v průběhu února 2019 až června 2019. V lednu 2019 bylo 

osloveno Centrum společných služeb Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska s žádostí o 

pomoc při zpracování dokumentu PRO Daleké Dušníky. Ve stejnou dobu byl vytvořen 

dotazník v písemné a elektronické podobě a distribuován mezi občany. Obyvatelé mohli 

vyjádřit svůj názor na současný stav v jednotlivých oblastech a také návrhy na zkvalitnění 

a další rozvoj obce. V dubnu 2019 byl dotazník vyhodnocen společně s veřejně 

dostupnými daty a na tomto základě byla zpracována analytická část. Následovalo setkání 

s občany a poté byla zpracována návrhová část.  

Setkání s občany proběhlo 31. května 2019 na obecním úřadě v Dalekých Dušníkách a 

zúčastnilo se ho 16 občanů. 

Obyvatelům obou místních částí byly představeny silné, slabé stránky, příležitosti a 

ohrožení, které vzešly z dotazníkového šetření a z analytické části. Proběhla diskuse nad 

jednolitými oblastmi z dotazníkového šetření. Společně byla vydefinována SWOT analýza 

a vize obce – ideální stav, jak by měla obec Daleké Dušníky a její místní části vypadat v roce 
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2025. Dále se stanovily konkrétní aktivity, které by měly být realizovány. Konkrétní 

aktivity jsou uvedeny v návrhové části tohoto dokumentu. 

Obrázek 1: Setkání s občany  

 

Schvalovací doložka: 

Program rozvoje obce Daleké Dušníky na období 2019 - 2025 schválilo usnesením č. 4/2019 

ze dne 29. 7. 2019 v souladu s §84 odst. 2 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, zastupitelstvo obce Daleké Dušníky. 

Na podzim roku 2019 byl zhodnocen dosavadní průběh realizace rozvojových záměrů. Dílčí 

aktualizaci PRO schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 6/2019 ze dne 18.11.2019. 
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2 ANALYTICKÁ ČÁST PROGRAMU ROZVOJE OBCE 

Analytická část soustřeďuje základní fakta o obci a obsahuje komplexní zhodnocení 

situace v obci. Tato kapitola je rozdělena na základní témata: demografická, ekonomická 

situace, infrastruktura (dopravní a technická), občanská vybavenost, životní prostředí a 

správa obce. Jedná se o stěžejní výchozí část každého rozvojového dokumentu, na jejímž 

základě jsou definovány hlavní rozvojové priority obce.  

 

2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O  OBCI 

 

Starosta obce Josef Krubner 

IČO obce 00242071 

Adresa sídla Daleké Dušníky č. 25, 263 01 Dobříš 

E-mail                                                                                     daleke.dusniky@seznam.cz 

Telefon 607 871 739 

Internetové stránky www.dalekedusniky.cz 

 

2.2 HISTORIE 

První písemné zmínky o obci pochází z roku 1357. Dne 10. června 1348 položil císař Karel 

IV. základní kámen hradu Karlštejna (Václav Bartůněk, Karlštejn, Praha 1948, s. 11) a 27. 

března 1357 vydal latinskou zakládací listinu karlštejnské kolegiátní kapituly (Bedřich 

Mendl, Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, pars VI, Pragae 

1928, s. 306nn), v níž kromě jiného daroval děkanům a kanovníkům této kapituly desátky 

z příjmů náležejících ke hradu Karlštejnu, mezi nimi také desátek ze vsi Dušník padesát 

tři groše a čtyři malé peníze a ze dvou tamních mlýnů třináct strychů obilí. Fotografii této 

listiny, dnes uložené v Národním archivu v Praze, a její moderní český překlad naposledy 

vydal František Fišer v knize Karlštejn, Kostelní Vydří 1996, (s. 10, 265-269). 

Druhá část obce, Druhlice, je spojována s českým králem Janem Lucemburským. Právě z 

období jeho vlády pochází první dochovaná písemná zmínka o obci, a to v listině vydané 

roku 1325, v níž Jan Lucemburský přiděluje Heřmanovi z Miličína v okolí Kamýku (nad 

Vltavou) přilehlé obce, mimo jiné i Druhlice. Podobně je tomu v případě druhé zmínky 

o Druhlicích, opět v listině Jana Lucemburského, která pochází z roku 1326. V uvedeném 

dokumentu jsou Druhlice psány jako Drahlice (Drahlicz). Název je odvozen nejspíše od 
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osobního jména Druhla, Druhl, což byl tehdy stařešina či jinak představený oné sídlištní 

lokality. 

V roce 1869 čítala obec 534 obyvatel, v roce 1900 to bylo 594 a nejvíce obyvatel žilo v 

obci kolem roku 1930, kdy vzrostl až na 625. Poté se počet obyvatel začal snižovat a obec 

zaznamenává neustálý pokles svého obyvatelstva, v roce 1970 dosáhl počet obyvatel 415 

a v současnosti čítá obec spolu s Druhlicemi 410 obyvatel. 

Obec Daleké Dušníky je dle historického hlediska typu okrouhlice, místní část Druhlice je 

typu ulicovka. 

Střed obce se vyznačuje typickou vesnickou výstavbou, která je charakterizována velkými 

hospodářskými usedlostmi s typickým uspořádáním obytného objektu, stodol a kůlen. V 

okrajových částech obce je výstavba již koncipována odlišně, vyskytuje se zde ulicová 

výstavba rodinných domů, které jsou typické pro příměstská sídla a byly realizovány v 

průběhu druhé poloviny 20. století. 

 

2.3 ÚZEMÍ 

Daleké Dušníky (dříve pouze Dušníky) jsou obec v severovýchodní části okresu Příbram. 

Leží v údolí říčky Kocáby pod kopci Druhlický vrch (442 m) a Tuškovský vrch (441 m). 

Obec je vzdálena 7 km jižně od Dobříše, 14 km severovýchodně od Příbrami a 48 km 

jihozápadně od Prahy. Žije zde 410 obyvatel. 

Obrázek 1: Mapa  

 

 

Zdroj: https://www.google.cz/maps/, https://mapy.cz  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_P%C5%99%C3%ADbram
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koc%C3%A1ba
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dob%C5%99%C3%AD%C5%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbram
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://www.google.cz/maps/
https://mapy.cz/
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Obec má dvě místní části – vlastní Daleké Dušníky (kde sídlí obecní úřad) a Druhlice, které 

leží na stejnojmenných katastrálních územích. Ubývání počtu obyvatel v Dalekých 

Dušníkách a přírůstky v Druhlicích (vlivem nové výstavby) způsobují vyrovnávání jejich 

počtů obyvatel. 

Tabulka 1: Části obce a katastrální území 

Obec 
Katastrální 

území 
Rozloha [km2] Rozloha celkem [km2] 

Daleké Dušníky 

Daleké Dušníky 4,57 

6,81 
Druhlice 2,24 

Zdroj: http://www.risy.cz  

 

Obrázek 2: Katastrální mapa Dalekých Dušník 

 

Zdroj: https://regiony.kurzy.cz/katastr/daleke-dusniky/  

 

2.4 OBYVATELSTVO 

DEMOGRAFICKÁ SITUACE  

Graf č. 1 znázorňuje vývoj počtu obyvatel mezi lety 1993 – 2017. K výraznějšímu nárůstu 

obyvatel došlo v roce 2001; od té doby je počet stabilní a pohybuje se okolo 400. V letech 

2016 a 2017 čítala obec Daleké Dušníky 410 obyvatel.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druhlice
http://www.risy.cz/
https://regiony.kurzy.cz/katastr/daleke-dusniky/
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel mezi lety 1993 – 2017 

 

Zdroj: ČSÚ 

Hustota zalidnění se v Dalekých Dušníkách pohybuje okolo 60 obyvatel na km2 (rok 

2017), což je mírně pod průměrem celého ORP Dobříš, kde činí hustota zalidnění 70,7 

obyvatel/km2. Dle všeobecně přijímané metodiky evropské Organizace pro 

hospodářskou spolupráci a rozvoj jsou Daleké Dušníky dle počtu obyvatel na km2 

venkovskou obcí (hraniční hodnota v této metodice je 150 obyv./km2).   

Průměrný věk v obci od roku 2001 stále narůstá až na současnou hodnotu 43,2 let. To je 

o dva roky více než průměrný věk v ORP Dobříš. Ten činí 41,1 roku.  

Graf 2: Průměrný věk obyvatel mezi lety 1991 – 2017  

 

Zdroj: ČSÚ 
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Obec Daleké Dušníky se řadí k obcím, jejichž populace postupně stárne, což dokazuje také 

index stáří (graf č. 3), který dosáhl v roce 2017 hodnoty 141,1. To znamená, že na 100 

dětí (0 – 14 let) připadá 141 obyvatel ve věkové kategorii (65 a více) let. V ORP Dobříš činí 

index stáří hodnoty 107 a na celorepublikové úrovni to je 115. Index stáří je v Dalekých 

Dušníkách vyšší z důvodu nízkého počtu nově narozených dětí. 

Graf 3: Index stáří (65+/0-14) mezi lety 2002 – 2017 

 

Zdroj: ČSÚ 

Podrobnější skladba obyvatelstva s ohledem na věkovou strukturu a pohlaví je uvedena 

v tabulce a grafech, viz níže. Údaje o skladbě obyvatel za rok 2018 dosud nebyly Českým 

statistickým úřadem zveřejněny.  

Tabulka 2: Skladba obyvatel dle pohlaví a věku v letech 2014 - 2018 

Počet obyvatel celkem 
2014 2015 2016 2017 2018 

406 402 410 410 410 

v tom podle pohlaví 
muži 192 192 198 196 196 

ženy 214 210 212 214 214 

v tom podle věku 

0 - 14 let 57 51 56 56 . 

15 - 64 let 274 274 277 275 . 

65 let a více  75 77 77 79 . 

Zdroj: ČSÚ 
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Graf 4: Skladba obyvatel dle pohlaví v letech 2014 - 2018 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Graf 5: Skladba obyvatel dle věku v letech 2014 - 2017 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Jak je patrné z následujícího grafu č. 6, ve většině let sledovaného období dochází v obci 

k přirozenému úbytku obyvatel – tedy stavu, kdy více obyvatel umírá, než se narodí.  
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Graf 6: Přirozený přírůstek/úbytek mezi lety 2002 – 2017 

 

Zdroj: ČSÚ 

Níže uvedený graf č. 7 znázorňuje rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých 

obyvatel, tedy migrační saldo. Ve sledovaném období se křivka migračního salda kolísá 

mezi hodnotami od -12 až po +12; migrace tedy nevykazuje ani rostoucí ani klesající 

trend. 

Graf 7: Migrační saldo mezi lety 2002 – 2017 

 

Zdroj: ČSÚ 

Celkový přírůstek obyvatel (graf č. 8) je součet přirozeného přírůstku (úbytku) a 

migračního salda. Jak již bylo popsáno v grafech, viz výše, přirozený přírůstek ani 

migrační saldo nevykazují vzrůstající či klesající trend, obě křivky se ve sledovaném 

období pohybují jak v kladných tak v záporných hodnotách a na celkový počet obyvatel 

nemají zásadní vliv. Proto se také posledních cca 15 let počet obyvatel zásadně nemění.  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

narození 3 4 4 4 5 2 5 3 3 6 3 3 5 3 7 0

zemřelí 7 6 7 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 7 3
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Graf 8: Celkový přírůstek mezi lety 2002 – 2017  

 

Zdroj: ČSÚ 

2.5 HOSPODÁŘSTVÍ  

EKONOMICKÁ SITUACE  

V Dalekých Dušníkách bylo ke konci roku 2016 evidováno celkem 119 podnikatelských 

subjektů, z nich 75 se zjištěnou ekonomickou aktivitou. Převažují osoby samostatně 

výdělečně činné (81 %), z obchodních společností vykazují podnikatelskou aktivitu pouze 

2 subjekty. Jedná se o společnosti s ručením omezením: STAV control, s.r.o. (technický 

dozor staveb) a HOOX, spol. s r. o. (pronájem a montáž lešení). 

V obci se nenacházejí žádné velké, střední, ani malé podniky. Mikropodniky, tj. podniky 

s 1 – 9 zaměstnanci se zde nachází 3. Proto také většina zaměstnaných vyjíždí za prací 

mimo obec. K 28.2.2019 nebyla na Úřadě práce evidována žádná volná pracovní pozice 

v Dalekých Dušníkách či Druhlicích. 

Tabulka 3: Struktura podnikatelských subjektů dle velikosti (data k 31. 12. 2016) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Přirozený přírůstek/úbytek -4 -2 -3 0 0 -3 0 -1 -2 2 -2 -1 1 0 0 -3

Migrační přírůstek/úbytek -2 -1 -5 -2 10 12 6 -2 3 8 5 -11 0 -4 8 3

Celkový přírůstek/úbytek -6 -3 -8 -2 10 9 6 -3 1 10 3 -12 1 -4 8 0
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Podnikatelský subjekt dle 
organizační struktury 

Počet 
registrovaných 

podniků 

Počet podniků se 
zjištěnou ekonomickou 

aktivitou 
CELKEM 119 75 
fyzické osoby celkem 111 70 
FO podnikající na základě 
živnostenského zákona 

101 61 

FO podnikající na základě jiného 
než živnostenského zákona 

4 3 

zemědělští podnikatelé 6 6 
právnické osoby celkem 8 5 
obchodní společnosti 2 2 
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Zdroj: ČSÚ 

 

Tabulka 4: Struktura podnikatelských subjektů dle převažující činnosti (data k 31. 12. 2018) 

Podnikatelský subjekt dle odvětví 2018 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 8 

Průmysl 10 

Stavebnictví 26 

Velkoobchod a maloobchod 12 

Doprava a skladování 2 

Ubytování, stravování a pohostinství 1 

Informační a komunikační činnosti 0 

Profesní, vědecké a technické činnosti 0 

Administrativní činnosti 0 

Veřejná správa 2 

Vzdělávání 2 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 3 

Ostatní činnosti 3 

CELKEM 76 

Zdroj: ČSÚ 

Nejvíce podnikatelských subjektů bylo registrováno v oblasti průmyslu a stavebnictví 

(47%), dále pak ve službách (42%), zatímco podnikatelé z odvětví zemědělství, lesnictví 

a rybářství tvoří jen okolo 11%.  

Graf 9: Skladba hospodářských odvětví 

 

Zdroj: ČSÚ 

11%

47%

42%

Skladba hospodářských odvětví

zemědělství a lesnictví průmysl a stavebnictví služby

akciové společnosti 0 0 
družstva 0 0 
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TRH PRÁCE  

Obec Daleké Dušníky se vyznačuje nízkým podílem nezaměstnaných osob. 

Míra nezaměstnanosti dosáhla vrcholu v r. 2010 (15,25%) a od té doby stále klesá. Na své 

minimum se dostala v roce 2017, kdy míra nezaměstnanosti v obci byla dokonce nižší, než 

byl průměr ORP Dobříš. V posledním sledovaném roce nezaměstnanost mírně vzrostla, 

stále však překračuje průměr v regionu pouze o 1 %. Stále však platí, že obyvatelé 

Dalekých Dušník a Druhlic za prací dojíždí na Dobříš, do Příbrami či do Prahy.  

V roce 2009 nebyl údaj o míře nezaměstnanosti v obci Daleké Dušníky k dispozici a 

v letech 2012 – 2013 nebyly vzhledem ke změně metodiky měření MPSV hodnoty míry 

nezaměstnanosti zjišťovány.  

Graf 10: Míra nezaměstnanosti v letech 2006 – 2018 

 

Zdroj: ČSÚ 

2.6 INFRASTRUKTURA 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Zásobování pitnou vodou – v prosinci r. 2017 proběhla kolaudace hlavního 

vodovodního řadu a instalace přípojek k jednotlivým domům. Připojení na vodovod 

zajišťuje společnost 1. SčV – provoz Příbram. 

Většina obyvatel je zásobena z domovních a obecních studní. Vydatnost vody v těchto 

studních je dostatečná, avšak kvalita vody mnohde nevyhovuje vyhl. č. 376 Sb. z roku 

2000 v ukazatelích dusičnany, mangan, železo, dusitany, barva, oxidovatelnost, 

bakteriologické znečištění. Aktuálně probíhá připojení obyvatel k vodovodnímu řadu.   

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018

Daleké Dušníky 8,65 5,65 7,7 15,25 13,85 10,14 10,29 7,66 2,89 5,09

ORP Dobříš 5,11 3,9 4,1 5,86 8,07 7,14 8,33 7,7 5,96 4,15 3,96
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Kanalizace a čistírna odpadních vod – po zkušebním provozu v prosinci r. 2017 

proběhla kolaudace ČOV, a majitelé nemovitostí se již připojili k nově vybudované 

splaškové kanalizaci. Splašková kanalizace v Dalekých Dušníkách je v celkové délce 4,100 

km z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. V Druhlicich se jedná o 

splaškovou kanalizaci v délce 1,240 km ze stejných materiálů. Součástí kanalizační sítě 

jsou dvě čerpací stanice a výtlačné řady. Odpadní vody jsou odváděny kmenovým 

sběračem DN 300 délky 0,500 km k likvidaci na centrální čistírnu odpadních vod v 

Druhlicích. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do toku Kocáby. V objektech, které 

není možno na veřejnou kanalizaci připojit, zůstane ve funkci individuální likvidace 

odpadních vod na vlastních nemovitostech. 

 

Plynofikace – plyn zatím v obci zaveden není, neboť zdroje plynu jsou od obce značně 

vzdáleny – nejbližší plynovod STL je zaveden do obce Obořiště ve vzdálenosti 2,5 km od 

Druhlic, VTL plynovodní přípojka DN 150 "Pičín - Dobříš" prochází katastrálním územím 

Lhotky u Dobříše ve vzdálenosti cca 4 km. 

 

Energetika - objekty v obci jsou doposud vytápěny kombinovaným způsobem – většinou 

pevnými palivy a v malé míře elektricky nebo jinými druhy paliva. 

Obec Daleké Dušníky je napájena elektrickou energii ze systému nadzemních vedeni 22 

kV blízké rozvodny 110/22 kV Příbram o výkonu 2 x 63 MVA. Nadřazené trasy vedené 

VVN katastrálním územím obce neprocházejí. Stávající trafostanice (celkem 7 ks) jsou 

venkovního provedeni s osazením transformátorů různých výkonů, které je většinou 

možno výměnou transformátorů nebo rekonstrukci TS zvýšit. Současný stav venkovní 

primérní napájecí sítě je vcelku uspokojivý, výkonově osazené transformátory stačí ve 

většině případů pokrýt stávající odběr. 

 

Internetové připojení – internetové připojení zajišťují společnosti Dobříš Network a 

kbNET. Území obce je pokryto signálem všech mobilních operátorů.  

Veřejný rozhlas – místní rozhlas se nachází v obou místních částech, často však bývá 

nefunkční, jak zmiňují občané v dotazníkovém šetření. 

Veřejné osvětlení – pro volební období 2018 - 2022 je jednou z hlavních priorit vedení 

obce obnova veřejného osvětlení. Mělo by se jednat zejména o výměnu stávajících lamp 

za nové, úsporné a lépe svítící, a zároveň se uvažuje o doplnění nových lamp na místa, kde 

je osvětlení nedostatečné. 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Obcí Daleké Dušníky prochází silnice III/10226, která v širších územních souvislostech 

vytváří propojení ve směru sever-jih vedené z Dobříše přes mimoúrovňové křížení se 

silnicí R4 u Svatého Pole do obce, odkud dále pokračuje do Nečína k připojení na silnici 

II/102. Při západní hranici katastru do místní části Druhlice vede trasa silnice III/10227 
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a propojení obou těchto silničních tras ve směru východ - západ zajišťuje silnice 

III/10226a. 

V dotazníkovém šetření si obyvatelé Dalekých Dušník stěžují na nedodržování rychlosti 

řidičů projíždějící hlavní komunikací a porušování dopravních předpisů. Bezpečnosti 

chodců by dle jejich názoru přispěli chodníky spojující obě místní části a také přechod pro 

chodce u autobusové zastávky.  

MÍSTNÍ KOMUNIKACE  

Výše uvedené průjezdní úseky silnic III. třídy představují páteřní komunikační trasy 

celého území obce, na které jsou připojeny další místní a účelové komunikace zajišťující 

propojení jednotlivých částí i správního území, dále až dopravní obsluhu každého 

jednotlivého objektu a jednotlivých obhospodařovaných ploch a pozemků. 

V Dalekých Dušníkách se nachází téměř 3 km místních komunikací, které má obec ve své 

správě. 

 

Východním sektorem správního území obce zhruba ve směru sever-jih prochází „červená“ 

pěší turistická trasa vedená z Dobříše přes Památník Karla Čapka ve Strži do Dalekých 

Dušníků, která dále pokračuje do Nečína. Východně od Skalice se od této trasy odpojuje 

„modrá“ pěší turistická trasa, která při jižní hranici správního území je vedena 

jihozápadním směrem do Višňové. 

Obcí vede turistická značka červené barvy, po které se dá jít na jihovýchod do obce Nečín, 

nebo na sever směrem na Starou Huť či na Dobříš. Terén je zde příznivý jak pro pěší 

turistiku, tak i pro cykloturistiku. Na východ od obce se rozprostírá hojně zalesněná 

vrchovina, která je oblíbená především místními houbaři. 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST  

Obec Daleké Dušníky je zapojena do integrované dopravy Středočeského kraje a to 

prostřednictvím šesti procházejících regionálních autobusových linek – č. 300015, 

300045, 300088, 303055, 303056 a 303057. 

Ve všední dny jezdí autobus z Dalekých Dušník na Dobříš 8x denně: v 5:07, 5:13, 7:05, 

7:23, 9:25, 13:21, 15:30 a v 16:19. Zpět z Dobříše je možné využít autobusové spoje v 6:30, 

10:55, 12:45, 14:45, 14:50, 15:50, 16:33, 18:15. Cesta trvá cca 10 minut.  

Autobusová doprava  

Číslo linky Trasa 

300 015 
Dobříš – Svaté Pole – Daleké Dušníky – Nečín – Hřiměždice 

– Dublovice - Sedlčany 
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Číslo linky Trasa 

300 045 
Příbram – Dubno – Drásov – Višňová – Ouběnice – Daleké 

Dušníky – Nečín - Hřiměždice 

 

Číslo linky Trasa 

300 088 
Praha – Mníšek pod Brdy - Dobříš – Svaté Pole – Daleké 

Dušníky – Nečín – Obory – Kamýk nad Vltavou 

 

Číslo linky Trasa 

303 055 
Dobříš – Svaté Pole – Daleké Dušníky – Nečín – Obory - 

Hřiměždice 

 

Číslo linky Trasa 

303 056 
Příbram – Dubno – Drásov – Višňová – Ouběnice – Daleké 

Dušníky – Nečín – Drevníky - Borotice 

 

Číslo linky Trasa 

303 057 
Dobříš – Obořiště – Svaté Pole – Daleké Dušníky – Druhlice 

– Ouběnice – Dlouhá Lhota - Višňová 

Zdroj: http://jizdnirady.idnes.cz 

V každé místní části jsou situovány autobusové zastávky; jedna v centru Druhlic, druhá na 

křižovatce v Dalekých Dušníkách. Je tak pokryto prakticky celé zastavěné území obce 

v přijatelné 500 m docházkové vzdálenosti k těmto zastávkám, což časově představuje asi 

7 – 8 minut chůze.   

Železnice obcí neprochází, nejbližší železniční zastávka se nachází ve městě Dobříš nebo 

obci Stará Huť vzdálené 10 km. 

2.7 VYBAVENOST OBCE 

ZDRAVOTNICTVÍ  

Ordinace lékařů se v obci Daleké Dušníky nenachází. Praktická lékařka – MUDr. Hlaváčová 

-  je pacientům k dispozici každý všední den v ordinaci v sousední obci Nečín. Další 

praktičtí i specializovaní lékaři mají své ordinace na poliklinice na Dobříši. 
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Spádová nemocnice se nachází v okresním městě Příbram včetně rychlé záchranné 

služby. 

SOCIÁLNÍ PÉČE  

V rámci regionu byl zpracován Komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy-Vltava na 

období 2012 – 2017, který je aktualizován pro období 2018 – 2023. Sociální služby 

zajišťuje v přímé péči klientům (pečovatelská služba) Farní charita Starý Knín na základě 

smlouvy s obcí. Nejbližší Domov pro seniory (zřizovatel Středočeský Kraj) se nachází ve 

městě Dobříš. Obec zajišťuje dostupnost širokého spektra sociálních služeb 

prostřednictvím poskytování příspěvku do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava (více o 

fondu: http://socialnifond.brdy-vltava.cz/). Mechanismus sociálního fondu umožňuje 

podpořit ověřené regionální poskytovatele sociálních služeb a dostupnost služeb pro 

obyvatele tzv. „od kolébky až po hrob“ z území MAS Brdy-Vltava. 

ŠKOLSTVÍ  

V letech 1894 - 1996 fungovala v obci základní škola, ta ale byla pro nedostatek žáků v r. 

1996 zrušena. Výuka místních dětí není tedy v Dalekých Dušníkách zajištěna na žádné 

úrovni. Mateřská škola je v provozu ve Svatém Poli, Višňové, Nečíni, Drhovech a v 

Dobříši. Zdejší děti školního věku musejí dojíždět do základní školy v Nečíni nebo v 

Dobříši, na střední školy pak především do Příbrami, Dobříše a Prahy. 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Svoz komunálního odpadu zajišťuje společnost RUMPOLD. V každé z místních částí se 

nachází hnízda na tříděný odpad (sběrné nádoby na papír, plasty, nápojové kartony, sklo 

bílé a barevné a stolní olej) a kontejnery na směsný komunální odpad. V Dalekých 

Dušníkách je umístěn navíc kontejner na textil. Dle občanů je nádob na tříděný odpad 

málo, přidali by je zejména k fotbalovému hřišti v Dalekých Dušníkách a do Podedruhlic.  

Tabulka 5: Hnízda na tříděný odpad 

Umístění 

Tříděný odpad 

papír plast sklo bílé 
sklo 

barevné 

nápojové 

kartony 

Daleké Dušníky – za 

budovou bývalé školy 
✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Druhlice – u bytovek ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Zdroj: vlastní šetření 
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Od jara do podzimu je do obce přistavován kontejner na biologicky rozložitelný 

komunální odpad. Mimo to mají občané na svých zahradách domácí kompostéry. 

Kompostárna pro uložení objemnějšího bioodpadu se nachází v sousední obci Drhovy. 

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu obec nezajišťuje, občané si jej sami 

odváží do sběrného dvora na Dobříši. 

Svoz elektroodpadu zajišťuje SDH Druhlice 1 x ročně. 

Odkládat objemný odpad a elektroodpad je možné v době provozních hodin pouze ve 

sběrném dvoře města Dobříš. Zde je možné odevzdat i použitý textil, jeho využití zajišťuje 

Diakonie Broumov k charitativním účelům.  

SPORT, TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPOLKY 

Tradice zájmových spolků sahá do období nedlouho po vzniku Československého státu. 

Dnes na ni navazuje fotbalový oddíl Tělovýchovná jednota Sokol Daleké Dušníky, 

Sbor dobrovolných hasičů Druhlice a Sbor dobrovolných hasičů Daleké Dušníky. 

Občané jsou dále aktivními členy mysliveckého sdružení Vrše Daleké Dušníky. V obci 

se těší oblibě také včelařství. 

V roce 2016 byl založen spolek Daleké Dušníky a Druhlice pro děti a dospělé, jehož 

hlavní náplní je vedení kroužku pro děti z obce i přilehlého okolí. Od roku 2018 je oddíl 

veden pod hlavičkou Skaut. Sdružuje děti ve věku 5 – 15 let a hlavním smyslem je 

poznávat přírodu s partou kamarádů jak na pravidelných schůzkách, tak víkendových 

výpravách. Od svého začátku oddíl pořádá vánoční jarmark a před Vánoci pomáhá 

roznášet betlémské světlo.  

 

Sportovní aktivity jsou zastoupeny zejména ve fotbalovém klubu TJ Sokol, sportovní 

vyžití v obci zajišťují dvě fotbalová hřiště, jedno hlavní travnaté a druhé tréninkové s 

osvětlením. Fotbal soustřeďuje všechny věkové skupiny od přípravky přes dorost a dva 

týmy mužů až po starou gardu. 

Z dotazníkového šetření vyplynul zájem obyvatel o výstavbu víceúčelového hřiště pro 

další sportovní vyžití (volejbal, nohejbal, badminton apod.).  

 

Dětská hřiště s herními prvky se nachází v horní části Dalekých Dušníků vedle nádrže a 

pod obecním úřadem. Další dětské hřiště se nachází ještě v Druhlicích u hasičské 

zbrojnice. 

 

Požární nádrž v Dalekých Dušníkách směrem na Nečín se v létě využívá jako koupaliště, v 

zimním období slouží k bruslení či hraní hokeje. 

Obec Daleké Dušníky navázala na tradiční formy lidové zábavy pořádáním masopustního 

průvodu, pálení čarodějnic, vánočního zpívání, lampionového průvodu a drakiády, které 

zajišťují sbory dobrovolných hasičů. 



 

Program rozvoje obce Daleké Dušníky, verze 1.2  21 

 

K dalším pravidelným kulturním akcím patří vítání občánků a gratulace k životním 

jubileím občanů; tyto činnosti organizuje sbor pro občanské záležitosti. 

KULTURA A PÉČE O PAMÁTKY  

V současné době neexistuje v obci vhodný objekt, kde by bylo možné pořádat kulturní a 

společenské akce. Občané proto využívají k tomuto účelu restauraci s velkým sálem 

v sousední obci Svaté Pole. Pro možnost setkávání občanů byly zrekonstruovány kabiny 

TJ Sokol a budova obecního úřadu. 

Na území obce se nacházejí pouze kulturní památky lokálního významu, a to kapličky 

v každé z místních částí: 

Kaplička v Dalekých Dušníkách   Kaplička v Druhlicích 

                                                                                       

   

Kulturní a sportovní akce v obci 

Typ akce Termín konání Organizátor 

Dětský den v Druhlicích květen SDH Druhlice 

Turnaj obcí a turnaj u chaty srpen TJ Sokol Daleké Dušníky 

Drakiáda u chaty říjen SDH Daleké Dušníky 

Svatomartinský lampionový 
průvod 

listopad SDH Daleké Dušníky 

Vánoční cinkání u kapličky v 
Druhlicích 

listopad OÚ Daleké Dušníky 

Zdroj: MAS Brdy-Vltava 

  

2.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 
Geomorfologie 
Soustava: Česko-moravská – Podstoustava: Středočeská pahorkatina – Celek: Benešovská 
pahorkatina – Podcelek: Březnická pahorkatina – Okrsek: Milínská vrchovina 
 
Obec Daleké Dušníky leží v údolí říčky Kocáby pod kopci Druhlický vrch a Tuškovský vrch 
v nadmořské výšce 400 m n. m. 
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Podnebí 

Obec Daleké Dušníky spadá do klimatické oblasti MT 11, pro niž je charakteristické dlouhé 

léto, teplé a suché; přechodné období krátké s mírně teplým jarem a podzimem, zima je 

krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Tabulka 6: Klimatické podmínky  

Klimatické charakteristiky MT11 

Počet letních dnů 40 - 50 

Počet dnů s teplotou vyšší než 10°C 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu [°C] -2 až -3 

Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 až 8 

Průměrná teplota v červenci [°C] 17 - 18 

Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8 

Počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 

Úhrn srážek ve vegetačním období [mm] 350 - 400 

Úhrn srážek v zimním období [mm] 200 -250 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 

Počet jasných dnů 120 - 150 

Počet zatažených dnů 40 -50 

Zdroj: Členění podnebí ČR dle Quitta 

 

Pilíř životního prostředí vyjadřuje kvalitu přírodního prostředí, krajiny a jejích dílčích 

částí. Pro jeho posouzení existuje tzv. koeficient ekologické stability (dále KES). Jedná se 

o poměrové číslo a udává poměr mezi stabilními a nestabilními krajinotvornými prvky. 

Pro obec Daleké Dušníky vychází KES 0,5 (dle ČSÚ), které odpovídá „území intenzivně 

využívané zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v 

ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje velké vklady 

dodatkové energie.“ (dle metodiky Míchala, 1985) 

 

V severní části obce najdeme regionálně významné ložisko granitu Tuškovský vrch, který 

je v rámci pilíře životního prostředí poměrně velkým rizikem. Současným problémem je 

poměrně velké poddolované území ve stejné lokalitě (12,56% rozlohy). Nízkým podílem 
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lesních ploch (21,25%) vůči orné půdě se území stává zranitelným kvůli minimální 

schopnosti retence převažujícího druhu pozemků. Z pohledu hygieny životního prostředí 

se zde nevyskytují žádná negativa, avšak ani výrazná pozitiva. V obci nalezneme 

významný počet přírodních hodnot (významné stromy, aleje), které je potřeba chránit. Je 

zde záměr vymezit maloplošné chráněné území v lokalitě Tuškovský vrch, které však 

naráží na eventuální těžbu granitu. Kvůli vysokému podílu orné půdy je většina území 

ohrožena vodní erozí. Svůj podíl na tom má i nízký podíl lesů. Jako hodnotu lze spatřit 

okolí vodního toku Kocába, kde je údolní niva dle BPEJ. 

Tabulka 7: Podíl zemědělské a nezemědělské půdy v ORP Dobříš a Dalekých Dušníkách 

 ORP Dobříš Daleké Dušníky 

[ha] [%] [ha] [%] 

Z
e

m
ě

d
ě

ls
k

á
 p

ů
d

a
 

Orná půda 9 718,9 30,5 378,67 55,6 

Chmelnice - - - - 

Vinice - - - - 

Zahrady 589,9 1,8 12,73 1,9 

Ovocné sady 53,9 0,2 - - 

Trvalé travní porosty 2979,2 9,4 77,68 11,4 

Lesní půda 15 480,8 48,6 144,78 21,2 

Vodní plochy 837,8 2,6 4,24 0,6 

Zastavěné plochy 360,1 1,1 10,37 1,5 

Ostatní plochy 1 834,2 5,8 53,15 7,8 

Celková výměra 31 854,8 100 681,62 100 

Zdroj. www.csu.cz 

Graf 11: Skladba zemědělské a nezemědělské půdy  

 

Zdroj. www.csu.cz 
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Nejvyšší podíl na rozloze obce zaujímá orná půda, a to více než její polovinu (téměř  

56 %), což je výrazně více než činí průměr v ORP Dobříš. Procentuální zastoupení v celém 

regionu je v současnosti necelých 31 %. Na druhé straně rozlohu obce Daleké Dušníky 

pokrývají lesní porosty jen z 21 %, zatímco průměr v ORP Dobříš je téměř 49 %.  

Vodní toky  

Obcí Daleké Dušníky a osadou Podedruhlice protéká potok Kocába ve svém horním toku. 

V Dalekých Dušníkách ústí bezejmenný pravostranný přítok Kocáby. Na okraji místní 

části Druhlice do Kocáby vtéká bezejmenná vodoteč, která odvodňuje mokřad nad obcí. V 

zastavěném území obce jsou tři malé vodní plochy. Také Podedruhlicemi protéká 

bezejmenný pravostranný přítok Kocáby. 

 

Veřejná zeleň  

Od začátku jara 2018 do jara 2019 byla v rámci projektu Revitalizace zeleně obce 

odstraněna poškozená a nevhodná zeleň, zároveň došlo k úpravě několika lokalit 

rozšířením zatravněné plochy a doplněním o novou výsadbu.  

Projekt počítal s výsadbou s výsadbou 126 ks dřevin, odborným ošetření 79 ks dřevin, 

pokládkou 53 m2 zatravněné kamenné dlažby a založením se 5.153 m2 travo-bylinného 

porostu na území Dalekých Dušník a Druhlic. V rámci projektu byla také obnovena polní 

cesta z Druhlic do Dalekých Dušník. Dále byl založen ovocný sad nad fotbalovým hřištěm. 

ÍKY 4 / 10 

 

2.9 SPRÁVA OBCE    

OBECNÍ ÚŘAD A KOMPETENCE OBCE 

Obec Daleké Dušníky je územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a se 

základním rozsahem výkonu státní správy (obec I. typu). Orgány obce je vykonávána 

přenesená působnost v základním rozsahu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony. 

Správním územím je obvod obce.  

Obecní zastupitelstvo je sedmičlenné a v současné době zastupuje obec neuvolněný 

starosta. 

 

Úřední hodiny obecního úřadu 

Pondělí: 18.00 – 19.00 

V tuto dobu je možné na úřadě využít i služby Czech Point. 

HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCE 



 

Program rozvoje obce Daleké Dušníky, verze 1.2  25 

 

Obec Daleké Dušníky ve většině let sledovaného období hospodařila s přebytkovým 

rozpočtem. V roce 2016 obdržela dotace z Ministerstva zemědělství na výstavbu ČOV, 

kanalizace a vodovodu a dotaci od Středočeského kraje na spolufinancování této akce. 

Významné výdaje se v roce 2017 tedy týkaly především stavebních prací na těchto 

investicích. Na roky 2018 – 2019 se připravovala akce Revitalizace zeleně v obcích Daleké 

Dušníky a Druhlice, která je realizována s dotací SFŽP.  

 

Tabulka 8: Hospodaření obce v letech 2010 – 2018 (30.9.) 

Hospodaření obce (v 
tisících) 

2010 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 
(do  

30.9.) 

Daňové příjmy 3 063 3 057 3 161 3 695 3 803 3 974 4 264 5 007 3 922 

Nedaňové příjmy 411 56 138 76 80 27 312 202 486 

Kapitálové příjmy 14 40 7 7 0 50 2 414 121 28 

Nenárokové dotace 275 83 126 467 1 923 150 13 059 22 486 751 

Příjmy celkem 3 763 3 236 3 432 4 245 5 806 4 201 20 049 27 816 5 187 

Běžné výdaje 2 051 1 511 1 963 1 729 1 814 1 649 1 519 1 475 2 131 

Kapitálové výdaje 1 238 438 367 603 3 550 1 337 19 628 39 527 638 

Výdaje celkem 3 289 1 949 2 330 2 332 5 364 2 986 21 147 41 002 2 769 

Saldo 474 1 287 1 102 1 913 442 1 215 -1 098 -13 186 2 418 

Zdroj:  www.monitor.statnipokladna.cz 

BEZPEČNOST  

Obec Daleké Dušníky neprovozuje obecní policii, zajištění veřejného pořádku a ochrany 

majetku obyvatel provádí v rámci výkonu své služby Policie ČR. 

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými 

mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných 

hasičů.  

VNĚJŠÍ VZTAHY A VAZBA 

Obec je členem dvou lokálních uskupení:  

Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska 

Svazek obcí byl založen v roce 1994 a v současné době sdružuje 25 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 
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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 2016 sdružovala 37 

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. 
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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 Daleké Dušníky 2019-2025“.   

V březnu 2019 bylo mezi obyvatele obce distribuováno 198 dotazníků, v nichž měli 

občané možnost vyjádřit se k jednotlivým oblastem života. Vyplněných dotazníků se 

vrátilo 55, z toho 30 v elektronické podobě. Návratnost je tedy 28 %.  

Z hlediska bydliště dotazníky obyvatel Dalekých Dušník tvořily 56% vyplněných 

dotazníků a obyvatel Druhlic 44%. Do dotazníkového šetření se zapojili nejvíce občané ve 

věku 30 – 49 let (53%), dále pak lidé ve věku 60 – 69 let (11%). Lze tedy říci, že o další 

rozvoj obce projevují zájem jak lidé ve středním věku, tak i senioři. Občané mladší 30 let 

tvoří jen 7% všech respondentů. 

Nejvíce dotazníků vyplnili obyvatelé žijící v obci déle než 21 let, avšak z 18% se do 

dotazníkového šetření zapojili i lidé, kteří žijí v obci kratší čas. Jak je patrné z grafu viz 

níže, zájem o dění v obci mají jak „starousedlíci“, tak obyvatelé do obce nově přistěhovalí. 

Graf 12: Věk respondentů              Graf 13: Počet let odžitých v obci 

      

Zdroj: vlastní šetření  

Cílem dotazníků bylo zjistit, co se lidem v obci nejvíce líbí a naopak, co jim zde chybí. 

Jelikož obec Daleké Dušníky tvoří 2 místní části vzdálené od sebe 1,5 km, uvádíme tabulky 

hodnocených oblastí pro každou z místních částí zvlášť. Čím nižší je průměrná známka, 

tím je oblast hodnocena lépe. Obecně lze však říci, že obyvatelé obou částí hodnotili 

jednotlivé oblasti velmi podobně. Celkově nejlépe byla hodnocena technická 

infrastruktura v obci (vybudování kanalizace a vodovodu) a práce obecního úřadu. 

Naopak nejvíce občané postrádají možnosti kulturního a společenského vyžití v obci. 

Stejně jako obyvatelé ostatních obcí v regionu i občané Dalekých Dušník a Druhlic kritizují 
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dopravní infrastrukturu, zejména kvalitu komunikací, bezpečnost na silnicích a absenci 

chodníků. 

a) DALEKÉ DUŠNÍKY (31 vyplněných dotazníků) 

Hodnocená oblast Průměrná známka 

Vzhled obce 1,93 

Čistota veřejných prostranství 1,87 

Dostupnost ZŠ 2,0 

Dostupnost MŠ 2,0 

Možnost sportovního vyžití 2,25 

Možnost kulturního a společenského vyžití 2,74 

Bezpečnost v obci 1,87 

Práce obecního úřadu 1,61 

Nakládání s odpady, jejich svoz a třídění 1,61 

Pracovní příležitosti v obci 2,24 

Úroveň dopravní infrastruktury 2,61 

Úroveň veřejného osvětlení  2,0 

Úroveň kanalizačního řadu 1,45 

Úroveň vodovodního řadu 1,1 

Úroveň veřejné dopravy 2,2 

Mezilidské vztahy 2,26 

 

b) DRUHLICE (24 vyplněných dotazníků) 

Hodnocená oblast Průměrná známka 

Vzhled obce 1,63 

Čistota veřejných prostranství 1,95 

Dostupnost ZŠ 1,74 

Dostupnost MŠ 1,63 

Možnost sportovního vyžití 1,95 

Možnost kulturního a společenského vyžití 2,58 

Bezpečnost v obci 2,04 

Práce obecního úřadu 1,25 

Nakládání s odpady, jejich svoz a třídění 2,09 

Pracovní příležitosti v obci 2,05 

Úroveň dopravní infrastruktury 2,75 

Úroveň veřejného osvětlení  2,35 

Úroveň kanalizačního řadu 1,46 

Úroveň vodovodního řadu 1,24 

Úroveň veřejné dopravy 2,05 

Mezilidské vztahy 1,62 
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Jak již bylo uvedeno výše, jednou z oblastí, která byla občany obou místních částí 

hodnocena nejhůře, je možnost kulturního a společenského vyžití. Konkrétně se jedná 

především o absenci klubovny či jiného místa vhodného pro setkávání občanů. Shodně 

občané v dotaznících vyjádřili zájem o pořádání jednodenních výletů a exkurzí.  

Tak jako v jiných obdobně velkých obcích, se ani v Dalekých Dušníkách a Druhlicích 

nenachází příliš pracovních příležitostí. V obci není žádný významný zaměstnavatel ani 

průmyslová zóna, která by umožňovala větší zaměstnanost. Přestože v dotazníkovém 

šetření se několikrát objevila zmínka o potřebě podpory podnikatelských příležitostí 

v obci, nejeví se v současné době nezaměstnanost jako velký problém. Centra s nabídkou 

pracovních pozic jsou dostupné na Dobříši, v Příbrami, příp. ve vzdálenějším hlavním 

městě Praze.  

Jako vůbec nejhůře hodnocená oblast je v obcích celého regionu uváděna úroveň dopravní 

infrastruktury. Ani Daleké Dušníky a Druhlice nejsou výjimkou; téměř všichni dotazovaní 

kritizují stav komunikací a postrádají chodníky, které by zvýšily bezpečnost chodců. 

Zájem by měli obyvatelé o zbudování chodníků spojujících obě místní části, dále pak 

chodník vedoucí z dolní do horní části Dalekých Dušník a opravu stávajících chodníků 

v Druhlicích. Vzhledem k rušnému provozu na hlavní komunikaci by obyvatelé Dalekých 

Dušník uvítali také přechod pro chodce u autobusové zastávky a umístění radarů měřících 

rychlost projíždějících automobilů.  

Připomínky mají obyvatelé obce také k úrovni veřejné dopravy, a to zejména k chybějícím 

víkendovým spojům a nedostatku spojů obsluhujících Daleké Dušníky ve večerních 

hodinách. Dotazovaní zmiňovali především potřebu přímého večerního spoje z Prahy a 

také lepší časovou návaznost autobusových linek pokračujících z Dobříše do 

Prahy/Příbrami. 

Dalším často kritizovaným tématem občanů obou místních částí byla úroveň veřejného 

osvětlení. Dle jejich mínění by bylo třeba kompletně obnovit veřejné osvětlení po celé 

obci; lampy jsou daleko od sebe, některé nesvítí či problikávají a lidé se v některých 

neosvětlených částech obce necítí za tmy bezpečně. V době dokončení Programu rozvoje 

obce již započala celková obnova veřejného osvětlení, která by měla odstranit uvedené 

nedostatky. 

Dále je zde několik oblastí, ve kterých pociťují určité nedostatky jen obyvatelé jedné 

z místních částí. Jedná se například o možnosti sportovního vyžití, které byly paradoxně 

hůře hodnoceny v Dalekých Dušníkách, kde se nachází fotbalové hřiště a dětská hřiště, 

než v Druhlicích, kde sportovní zázemí chybí. Mnozí z dotazovaných poukazují na to, že 

jediný sport, který lze v obci provozovat, je právě fotbal. Z podnětů pak vyplývá, že v obou 

místních částech chybí víceúčelové hřiště vhodné i pro jiné sporty (volejbal, nohejbal, 

florbal, badminton aj.) a podpora pěší turistiky a cykloturistiky formou budování stezek a 

kvalitní doprovodné infrastruktury (odpočívadla, mapy, stojany na kola apod.). 
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V Dalekých Dušníkách je také výrazně hůře než v Druhlicích hodnocena úroveň 

mezilidských vztahů. V dotaznících od obyvatel Dalekých Dušník se častěji objevují 

zmínky o špatných sousedských vztazích, nedostatečné komunikaci mezi lidmi navzájem, 

neochotě zapojit se do veřejného dění, podnikatelským tlakům a převažování osobních 

zájmů nad obecními. Během veřejného setkání občané také vyjadřovali svou 

nespokojenost s nepřehlednými webovými stránkami a nemožností zjišťovat informace 

jiným způsobem než z obecních vývěsek. Vedení obce v současné době přechází k novému 

poskytovateli webových stránek, kde bude možná pružnější komunikace směrem 

k občanům formou zasílání informačních e-mailů. 

Naopak obyvatelé Druhlic hůře hodnotí úroveň nakládání s odpady; požadují další 

nádoby na tříděný odpad do Podedruhlic, přidat kontejnery na hliník, zajistit odvoz 

kovošrotu, elektroodpadu a bioodpadu. Přestože mají občané domácí kompostéry, jejich 

objem odpadu ze zahrad v sezóně nepostačuje. Během setkání s občany připomněli 

zástupci obce možnost odvozu objemného bioodpadu do 2 km vzdálené obce Drhovy, kde 

se nachází kompostárna v majetku Zemědělského družstva Nečín. 

Obyvatelé Dalekých Dušník apelují především na nepořádek, který se tvoří u nádob na 

tříděný odpad, a navrhují umístění fotokamer. Dále by uvítali umístění dalších nádob 

např. k hřišti a doplnit kontejner na stolní olej.  

Dotazníky obyvatel Druhlic hodnotí o něco hůře bezpečnost v obci, ale ta se týká zejména 

dopravní bezpečnosti, již zmíněných rychle projíždějících vozidel a absence nebo 

špatného stavu chodníků. Na totéž poukazují občané z Dalekých Dušník, kterým vadí 

především neukáznění řidiči porušující dopravní předpisy a navrhují omezit nákladní 

dopravu, umístit radary či zpomalovací retardéry. V dotaznících se navíc objevují zmínky 

o nedostatečně zabezpečených dětských hřištích, kde kvůli nevhodnému oplocení hrozí 

nebezpečí vběhnutí dětí do vozovky. Jednotlivci také poukazují na problém volně 

pobíhajících psů po obci.  

I přes výhrady k ne vždy dobrým sousedským vztahům si dotazovaní váží aktivních 

obyvatel pracujících pro rozvoj obce, vidí potenciál v nově zvoleném vedení obce a již 

zaznamenávají změny k lepšímu. Zejména oceňují snahu o lepší komunikaci směrem 

k občanům a většina pozitivně hodnotí revitalizaci zeleně a celkovou péči o veřejná 

prostranství. Na otázku, co se občanům Dalekých Dušník a Druhlic v jejich obci nejvíce 

líbí, odpovídali nejčastěji, že poloha uprostřed přírody a přitom snadná dostupnost do 

center a také spolková činnost. Jedná se konkrétně o fotbalový oddíl, sdružení 

dobrovolných hasičů a také Skauty. Zejména práce s dětmi si obyvatelé považují a dále 

vyzdvihují udržování tradic a pořádání akcí typu masopustní průvod, drakiáda, 

lampionový průvod apod.  
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4 SWOT ANALÝZA OBCE DALEKÉ DUŠNÍKY  (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 9: SWOT analýza  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Spolková činnost (SDH, skauti), pořádané akce Málo společenských akcí 

Vybavení technickou infrastrukturou Chybějící chodníky 

Fotbalový klub (vedení klubu, možnost 
sportovního vyžití pro všechny věkové 
kategorie) 

Absence obchodu s potraviny 

Nezničené životní prostředí, příroda Špatný stav vozovky, nebezpečné úseky 
(křižovatka u autobusové zastávky) 

Poloha obce (dostupnost měst a pracovních 
příležitostí) 

Nedostatečná údržba zeleně (neposekaná 
veřejná prostranství, např. trojúhelník u 
Kocáby) 

Obnova a údržba veřejné zeleně Vzhled rybníčku v horní části Dalekých Dušník 

Klid, okolní krajina Nezájem občanů zapojit se do veřejného dění, 
lhostejnost, nesoudržnost 

Dodržování tradic Chybějící sál  

Nové vedení obce Nepřehledné, zastaralé webové stránky obce 

 Špatné životní prostředí a vymahatelnost 
práva ze strany obce (provoz nákladní 
dopravy, prašnost, topení tuhými palivy, 
nedostatečné třídění odpadu, zakládání 
skládek aj.) 

 Silný zápach z přečerpávající stanice ČOV 

 Nedostatek nádob na tříděný odpad 

 Absence obecního kompostéru na bioodpad 

 Nízká výstavba nových domů, málo mladých 
obyvatel 

 Málo turistických stezek a cyklostezek 

 Nedostatečná spolupráce (komunikace) 
vedení obce s občany 

 Nevyhovující oplocení a herní prvky na 
dětských hřištích 

 Často nefunkční rozhlas 
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Čerpat dotace Neochota občanů zapojit se do dění v obci 

Dostatek mladých lidí ochotných zapojit se do 
rozvoje obce 

Nevhodné využití areálu býv. Lamina (zvýšení 
provozu nákladní dopravy) 

Zbudovat cyklostezky a doprovodnou 
infrastrukturu (stojany, odpočívadla, mapy) 

Spekulace s pozemky v okolí obce 

Vybudovat obchod Zhoršování kvality spodních vod (vypouštění 
splašků) 

Podporovat rozvoj spolků (Skauti) Špatné mezilidské vztahy, závist, převažování 
osobních zájmů nad obecními 

Vybudovat hostinec se sálem pro pořádání 
akcí 

Nedostatečná komunikace obce s občany 

Zkušení zastupitelé ve vedení obce Nedostatečné příležitosti k podnikání 

Zapojit širší veřejnost do dění v obci – zlepšení 
mezilidských vztahů 

Malé možnosti volnočasového vyžití 

Vybudovat naučné stezky Přílišné rozšiřování obce, zastavování pozemků 

Provázat činnost spolků Nadměrný automobilový provoz 

Zasílat informace z obce přes e-maily, SMS Do budoucna přeplněnost MŠ a ZŠ v okolí, 
problém s umisťováním dětí 

Zkvalitnit infrastrukturu – cesty, chodníky, 
osvětlení 

Působení firem porušujících předpisy a 
znečišťujících životní prostředí 

Pořídit radary měření rychlosti  

Podporovat podnikatele a některé služby  
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5 NÁVRHOVÁ ČÁST PRO DALEKÉ DUŠNÍKY  

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

vzešly z předchozích fází zpracování Programu rozvoje obce Daleké Dušníky 2019-2025. 

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

dosáhnout definované vize. 

5.1 VIZE OBCE DALEKÉ DUŠNÍKY  

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“.  

V dotazníkovém šetření se ohledně budoucího stavu obce obyvatelé nejčastěji ztotožnili 

s následujícími tvrzeními: 

Daleké Dušníky by se v budoucnu měli stát: 

 Klidnou obcí pro příjemné bydlení – 25% 

 Obcí zeleně a kvalitního životního prostředí – 17% 

 Aktivní obcí spolupracující s místními obyvateli i navenek – 16% 

 Bezpečnou obcí – 14% 

 Obcí zachovávající tradice – 13% 

 

Vize pro rok 2025: 

Obec Daleké Dušníky a místní část Druhlice je klidnou a bezpečnou obcí, kde se 

občanům dobře žije. Chybějící technická a dopravní infrastruktura v obci je 

vybudována a stav místních komunikací je v dobrém stavu. Život v obci je obohacen 

mnoha kulturními a společenskými akcemi a stejně tak se zde plně využívá nová 

klubovna pro občany.  

 

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. 
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5.2.1 STRATEGICKÉ CÍLE  

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

Cíl 2: Zajistit kvalitní infrastrukturu a obslužnost pro obyvatele 

Cíl 3: Pečovat o komunitní život v obci 

5.3 OPATŘENÍ  

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

rozvíjet. 

Cíl 1 Pečovat o přírodu a krajinu 

Opatření 1.1 Upravená veřejná prostranství v obci a v okolí obce  

 

Cíl 2 Zajistit kvalitní infrastrukturu a obslužnost pro obyvatele 

Opatření 2.1 Kvalitní technická infrastruktura 

Opatření 2.2  Kvalitní dopravní infrastruktura 

Opatření 2.3 Fungující základní služby 

 

Cíl 3 Pečovat o komunitní život v obci 

Opatření 3.1 Podporovat akce, které zapojují obyvatele do dění v obci 

Opatření 3.2 Aktivní spolupráce uvnitř i navenek 
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6 PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY  

Tato kapitola obsahuje konkrétní rozvojové aktivity. 

Projektové záměry byly aktualizovány na podzim roku 2019.  

Cíl 1 Pečovat o přírodu a krajinu 

Opatření 1.1 Upravená veřejná prostranství v obci a v okolí obce  

Název záměru Časový horizont 
Odhad nákladů 

Kč 

Zdroje 

financování 

Pravidelná údržba zeleně 2019 - 2025 Bude upřesněn  
OPŽP, vlastní 

zdroje 

Výsadba zeleně  2019 - 2025 Bude upřesněn  
OPŽP, vlastní 

zdroje 

Založení rybníčku v horní 

části Dalekých Dušník  
2019 – 2025 Bude upřesněn  

OPŽP, vlastní 

zdroje 

Pravidelný úklid obce  2019 – 2025 Bude upřesněn  
OPŽP, vlastní 

zdroje 

Revitalizace vodní nádrže 

(Druhlice)  
2019 – 2025 Bude upřesněn  

OPŽP, vlastní 

zdroje 

Péče o kulturní dědictví 

 (kapličky, křížky)  
2019 – 2025 Bude upřesněn  

Dotace, vlastní 

zdroje 

 

Cíl 2 Zajistit kvalitní infrastrukturu a obslužnost pro obyvatele 

Opatření 2.1 Kvalitní technická infrastruktura 

Název záměru 
Časový 

horizont 

Odhad nákladů 

Kč 

Zdroje 

financování 

Obnova veřejného 

osvětlení 
2019 – 2025 Bude upřesněn  

Dotace, vlastní 

zdroje 

Doplnit nádoby na tříděný 

odpad (na hliník)  
2020 Bude upřesněn  

Pronájem a 

vlastní zdroje 

Dobudování kanalizace 

(Dolní Skalice)  
2025 Bude upřesněn  

OPŽP a vlastní 

zdroje 

Dobudování vodovodu 

(Dolní Skalice) 
2025 Bude upřesněn 

OPŽP  a vlastní 

zdroje 
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Odstranit zápach 

z přečerpávací stanice 

ČOV 

2019 Bude upřesněn  Vlastní zdroje 

Obnova a pořízení 

drobného mobiliáře 
2022 Bude upřesněn Vlastní zdroje  

Rekonstrukce hasičské 

zbrojnice Druhlice  
2019 - 2020 Bude upřesněn Vlastní zdroje  

Vybudování závlahy 

fotbalového hřiště  
2025 Bude upřesněn 

OPŽP a vlastní 

zdroje 

 

Opatření 2.2 Kvalitní dopravní infrastruktura 

Název záměru Časový horizont 
Odhad nákladů 

Kč 

Zdroje 

financování 

Oprava místních 

komunikací  
2019 - 2025 Bude upřesněn 

Dotace a vlastní 

zdroje  

Vybudování a 

rekonstrukce chodníků 

v Druhlicích včetně 

osvětlení  

2019 - 2025 Bude upřesněn 
Dotace a vlastní 

zdroje  

Vybudování a 

rekonstrukce chodníků 

v Dalekých Dušníkách 

2019 - 2025 Bude upřesněn 
Dotace a vlastní 

zdroje  

Revitalizace cesty pod 

Strání  z místní části 

Druhlice do Dalekých 

Dušník včetně osvětlení 

2025 Bude upřesněn 
Dotace a vlastní 

zdroje  

Radary na měření 

rychlosti 
2020 Bude upřesněn 

Dotace a vlastní 

zdroje   

Vybudování naučné stezky  2025 Bude upřesněn 
Dotace a vlastní 

zdroje  

Úprava komunikace 

Podedruhlice – Dolní 

Skalice  

2019 – 2025 Bude upřesněn 
OPŽP, vlastní 

zdroje 

Vyřešit vlastnicky 

pozemky areál Loužek – 

vodní nádrž  

 

2019 – 2025 

 

Bude upřesněn  

OPŽP, vlastní 

zdroje 
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Opatření 2.3 Fungující základní služby (vzhledem k velikosti obce) 

Název záměru Časový horizont 
Odhad nákladů 

v Kč 

Zdroje 

financování 

Zajistit obchod 

s potravinami  
2025 Bude upřesněn Vlastní zdroje  

Nové herní prvky na 

dětském hřišti pro děti 

mládež i seniory – 

workoutové hřiště  

2021 
200.000-400.000 

Kč 

Dotace (MAS 

Brdy-Vltava), 

vlastní zdroje 

Nové oplocení na dětském 

hřišti (pod OÚ) 
2020 Bude upřesněn Vlastní zdroje  

SMS kanál  2022 Bude upřesněn Vlastní náklady 

Vydávání informačního 

zpravodaje  
2019 - 2025 Bude upřesněn Vlastní náklady  

S ohledem na úspěšnou realizaci projektového záměru Vytvoření nových webových 

stránek obce, včetně zasílání e-mailů, byl tento z výše uvedeného tabulkového přehledu 

záměrů odstraněn. 

 

Cíl 3 Pečovat o komunitní život 

Opatření 3.1 Podporovat akce, které zapojují obyvatele do dění v obci 

Název záměru Časový horizont 
Odhad nákladů 

Kč 

Zdroje 

financování 

Podpora spolků 2019 - 2025 Bude upřesněno Vlastní zdroje  

Podpora akcí v obci včetně 

zapojování obyvatel  
2019 - 2025 Bude upřesněno Vlastní zdroje  

Kulturní a společenské 

akce pro děti, dospělé i 

seniory 

2019 - 2025 Bude upřesněno Vlastní zdroje  

Pravidelné setkávání 

vedení obce s občany  
2019 - 2025 Bude upřesněno Vlastní zdroje  

Výstavba multifunkčního 

sportovního hřiště 

v Dalekých Dušníkách 

2019 – 2025 Bude upřesněn 
OPŽP, vlastní 

zdroje 

Pořízení nového vybavení 

hasičské zbrojnice, 2020-2025 350.000,- Kč 

Dotace (MAS 

Brdy-Vltava), 

vlastní zdroje 
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vybavení pro jednotku 

požární ochrany 

 

Opatření 3.2 Aktivní spolupráce uvnitř i navenek 

Název záměru 
Časový 

horizont 

Odhad nákladů 

Kč 

Zdroje 

financování 

Účast na setkání DSO Dobříšska 

a Novoknínska 
2019-2025 0 Kč 

 

Účast na setkání MAS Brdy- 

Vltava 
2019-2025 0 Kč 

 

Podpora aktivní účasti a 

spolupráce obyvatel 
2019-2025 0 Kč 

 

 

6.1 SHRNUTÍ USKUTEČNĚNÝCH ZÁMĚRŮ REALIZACE PRO ROK 2019 

Ke konci roku v obci začala realizace níže uvedených projektů: 

- Pravidelná údržba zeleně 

- Založení rybníčku v horní části Dalekých Dušník 

- Pravidelný úklid obce  

- Revitalizace vodní nádrže (Druhlice) 

- Obnova veřejného osvětlení 

- Rekonstrukce hasičské zbrojnice Druhlice 

- Oprava místních komunikací 

- Vybudování a rekonstrukce chodníků v Druhlicích včetně osvětlení 

- Radary na měření rychlosti  

- Podpora spolků 

- Podpora akcí v obci včetně zapojování obyvatel 

Projektový záměr, který obec zrealizovala: 

- vytvoření nové webové stránky obce, včetně zasílání emailů v celkové částce  

30.000,- Kč.  

V této souvislosti lze poznamenat, že obec při realizaci tohoto projektového záměru 

naplňuje principy tzv. „Smart Villages“. Neboť právě použitím moderních technologii 

(prostřednictvím emailů informuje občany o důležitých aktivitách obce) zkvalitňuje život 

v obci. 

7 PODPORA REALIZACE PRO DALEKÉ DUŠNÍKY  
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Program rozvoje obce Daleké Dušníky 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 obce Daleké Dušníky je tímto 

garantem starosta obce, který 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 v obci odehrály. Počátek sledování prvního roku běží od data prvního schválení 

PRO zastupitelstvem obce.  

Dílčí revize PRO budou prováděny každé 2 roky. Pokud dojde v obci 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 

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

v elektronické podobě je PRO přístupný na webových stránkách obce. 
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