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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 byla uspořádána dvě setkání s obyvateli, kteří se podíleli na 

vytváření dokumentu. Program rozvoje obce Županovice byl zpracován na období březen 

2017 až prosinec 2017 na sedmileté plánovací období 2018 – 2024. Metodické vedení 

zajišťovali po odborné stránce pracovníci Centra společných služeb ve spolupráci s Místní 

akční skupinou Brdy-Vltava. Program rozvoje obce Županovice byl vytvořen podle 

metodiky tvorby programu rozvoje obce, zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj 

České republiky. http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-

regionu/Rozvoj-obci/Archiv/Elektronicka-metodicka-podpora-rozvojovych-dokumen  

 

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 Županovice 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 března 2017 až prosinec 2017. V březnu 2017 bylo 

osloveno Centrum společných služeb Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska o pomoc při 

zpracování dokumentu PRO Županovice. V březnu 2017 byl vytvořen dotazník v písemné 

a elektronické podobě. Ten byl distribuován mezi občany v průběhu dubna 2017. 

Obyvatelé mohli vyjádřit svůj názor na stávající stav v jednotlivých oblastech a také 

návrhy na zkvalitnění a další rozvoj obce. V květnu byl dotazník vyhodnocen společně 

s veřejně dostupnými daty a na tomto základě byla zpracována analytická část.  

 

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Rozvoj-obci/Archiv/Elektronicka-metodicka-podpora-rozvojovych-dokumen
http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Rozvoj-obci/Archiv/Elektronicka-metodicka-podpora-rozvojovych-dokumen
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První setkání občanů se uskutečnilo dne 23. 6. 

2017. Setkání se účastnili 3 občani z obce, kterým 

bychom chtěli poděkovat. Proběhlo ověřování 

výstupů z dotazníkového šetření. Občanům byly 

představeny silné, slabé stránky, příležitosti a 

ohrožení, které vzešli z dotazníkového šetření. 

Společně byla naformulovaná vize obce na rok 

2024.  

 

Na druhém setkání, které se uskutečnilo dne 24. 11. 2017, se odsouhlasila konečná SWOT 

analýza. Za přítomnosti 18 občanů obce byly navrženy konkrétní aktivity, jejichž realizace 

by měla vést k naplnění představené vize, tedy výslednému ideálnímu stavu v roce 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

Schvalovací doložka: 

Program rozvoje obce Županovice na období 2018-20234 schválilo usnesením ze dne  

29. 12. 2017 v souladu s §84 odst.2 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

zastupitelstvo obce Županovice.  

  

Obrázek 1: První setkání s občany  

Obrázek 2: Druhé setkání s občany  
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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 Zdeněk Skopec 

IČO obce 006 630 51 

Adresa sídla Županovice 45, 263 01 Dobříš 

E-mail ou.zupanovice@seznam.cz 

Telefon 318 595 153 

Internetové stránky http://www.obeczupanovice.cz 

 

2.2 HISTORIE 

Konstantina Uherská, druhá manželka Přemysla Otakara I., věnovala obec svojí dceři 

Anežce Přemyslovně. Darovací listina je datována 12. února 1235. Anežka, abatyše 

kláštera klarisek v Praze (později prohlášena za svatou), si obec ponechala pouze 3 roky. 

Županovice odkázala řádu Křížovníků s červenou hvězdou u sv. Františka v Praze. Tento 

řád zde postavil špitál a jako vrchnost v obci setrvali až do zrušení poddanství v roce 

1848.  

Obec měla velký význam při splavování Vltavy. Od roku 1711 začaly práce na splavnění 

Vltavy. Od roku 1724 se těchto prací zúčastnil i prof. Jan Ferdinand Schor. Na vltavských 

jezech navrhnul výstavbu plavebních komor, které doposud nebyly na našem území nikde 

použity. Roku 1729 došlo k vybudování těchto komor v Modřanech a na jezu u Županovic. 

Jednalo se o kamenné stavby 26,6 m dlouhé se světlou šíří 4,7 m a hloubka vody v ní byla 

1 m. Bohužel stavby se v praxi neosvědčily a další již nebyly budovány. Komora v 

Modřanech byla zrušena již roku 1772, ale plavební komora u Županovic se dochovala 

dodnes.  
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Od roku 1882 patřily pražskému podnikateli Bohumilu Dolejšovi místní pila i mlýn, který 

prosperoval až do 1. světové války. V roce 1927 celý podnik do základů vyhořel a již nebyl 

obnoven. V roce 1940 našli archeologové prehistorický nález – velké množství kostí 

neznámých zvířat. Polozkamenělé kosti pocházejí ze starší doby kamenné (10 – 15 tisíc 

let př. n. l.). Paleontolog zjistil, že jde o pozůstatky koně, nosorožce a několik menších 

savců. Nález je uložen v muzeu v Praze.  

Obec Županovice roku 1954 zmizela téměř celá pod hladinou Slapské přehrady. Před 

jejím napouštěním muselo opustit své domovy 125 obyvatel.  

 

2.3 ÚZEMÍ 

Obec Županovice se nachází v jihovýchodní části Středočeského kraje v okrese Příbram a 

spadá pod obec s rozšířenou působností Dobříš.  

Obrázek 3: Županovice  

 

Zdroj: mapy.cz  

Malebná obec Županovice se řadí k nejmenším v okrese Příbram. Nachází se na levém 

břehu Vltavy, v blízkosti přehradní nádrže Slapy, obklopena strmými svahy okolních 

vrchů. Jedná se o jednu z nejvyhledávanějších turistických destinací. Obec je v zimě tichá 

a klidná, ovšem v létě žije cestovním ruchem. Nachází se v krásné kopcovité krajině 

s převážně borovicovými lesy. Županovice jsou vyhledávaným místem pro milovníky 

koupání, rybaření, houbaření a cyklo a pěší turistiky.  

Obec se nachází na okraji ORP Dobříš a vede sem pouze jedna příjezdová silnice III. třídy 

z obce Drevníky. Město Dobříš je od Županovic vzdáleno cca 13 km po silnici č. 119 

západním směrem. Příbram se nachází 30 km po silnici č. 119 do Dobříše a následně po 
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dálnici D4. Hlavní město Praha je od Županovic vzdáleno 58 km po silnici č. 119 do 

Dobříše a dále po dálnici D4.  

Obytná zástavba v obci je soustředěna většinou podél břehu Vltavy a příjezdové 

komunikace od obce Drevníky. Jedná se především o obytnou zástavbu drobného měřítka, 

kterou tvoří novější rodinné domy, protože historická část obce byla v roce 1954 

zaplavena při napouštění Slapské přehrady. V té době byl zrušen i přívoz s protilehlou 

stranou řeky.  

Součástí obce Županovice je i velké množství chatových osad, rekreačních zařízení a 

kempů. Celkové množství objektů je cca 200. Chatové osady se nacházejí východně od 

obce na hranici s katastrálním územím Hřiměždice. Osady chat jsou i v blízkosti na severu 

(Hampejz) a na východě. Největší lokalita se nachází na východě obce.  

Obrázek 4 Katastrální mapa Županovic 

 

Zdroj: www.mapy.cz 
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2.4 OBYVATELSTVO 

DEMOGRAFICKÁ SITUACE  

Graf č. 1 znázorňuje vývoj počtu obyvatel mezi lety 1991 – 2016. Počet obyvatel je od 

tohoto roku relativně stabilní a pohybuje se okolo 80 obyvatel. Největší skok je v roce 

1999, kdy se počet obyvatel v obci snížil na 71. Bylo to způsobeno tím, že obyvatelé 

z chatových oblastí si v obci rušili trvalé bydliště. V obci jsou převážně tzv. „starousedlíci“ 

a do obce se noví lidé příliš nestěhují. V obci nebyl zaznamenán žádný dokončený byt ani 

rodinný dům za období 2013 – 2016. Tento graf zobrazuje pouze obyvatele s trvalým 

bydlištěm v Županovicích. V obci se nachází velké množství chat, karavanů a campů a 

v letním období se počet obyvatel zvyšuje až o desetinásobek.  

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel mezi lety 1991 – 2016 

 

Zdroj: ČSÚ 

Hustota zalidnění se v Županovicích pohybuje okolo 15,6 obyvatel na km2 (rok 2016). 

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

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 jsou Županovice dle počtu obyvatel na km2 venkovskou obcí (hraniční hodnota 

v této metodice je 150 obyv./km2).   
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Graf 2: Průměrný věk obyvatel mezi lety 1991 – 2016  

 

Zdroj: ČSÚ  

Průměrný věk je v obci 45,4 let. Průměrný věk se od roku 2002 neustále zvyšuje. 

Důvodem je především to, že se do obce nestěhují mladí lidé.  

Županovice jsou obcí se spíše staršími obyvateli, což dokazuje také index stáří (graf č. 3), 

který dosáhl v roce 2016 hodnoty 200. To znamená, že na 100 dětí (0 – 14 let) připadá 

200 obyvatel ve věkové kategorii (65 a více) let. V ORP Dobříš činí index stáří hodnoty 

105 a na celorepublikové úrovni to je 115. Tzn., že index stáří v Županovicích je 

dvojnásobný. Je to zapříčiněno tím, že se v obci rodí velice málo dětí.  

Graf 3: Index stáří (65+/0-14) mezi lety 2000 – 2015  

Zdroj: ČSÚ  
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Jak je vidět z následujícího grafu č. 4, tak v obci je velice nízká porodnost. Proto dochází 

k přirozenému úbytku obyvatel a počet obyvatel se tedy neustále snižuje.  

Graf 4: Přirozený přírůstek/úbytek mezi lety 2001 – 2015 

 

Zdroj: ČSÚ 

Migrační saldo v letech 2001 – 2015 je v obci relativně vyrovnané. Jedná se o rozdíl mezi 

počtem přistěhovalých a vystěhovalých.  Nejvíce přistěhovalých bylo zaznamenáno 

v roce 2009 – 2010 a v roce 2015.  

Graf 5: Migrační saldo mezi lety 2001 – 2015  

 

Zdroj: ČSÚ 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Narození 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0

Zemřelí 0 -1 0 0 -2 -1 0 -2 0 -1 -1 -1 -3 -1 -1 2

Úbytek/přírůstek 1 1 0 0 -2 0 1 -2 1 -1 -1 1 -3 -1 0 -2
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2

3

Přirozený přírůstek/úbytek mezi lety 2001 - 2016

Narození Zemřelí Úbytek/přírůstek Lineární (Úbytek/přírůstek)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Přistěhovalí 0 1 0 1 1 0 0 1 4 3 2 1 2 2 4 1

Vystěhovalí 0 -1 0 -3 -2 0 -1 0 -2 -3 -3 0 -2 0 -1 3

Migrační saldo 0 0 0 -2 -1 0 -1 1 2 0 -1 1 0 2 3 -2

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

Migrační saldo mezi lety 2001 - 2016

Přistěhovalí Vystěhovalí Migrační saldo Lineární (Migrační saldo)
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Celkový přírůstek obyvatel (graf č. 5) je součet přirozeného přírůstku (úbytku) a 

migračního salda. Jak již bylo zmíněno výše, tak v obci je velice nízká porodnost a lidé se 

do obce převážně nestěhují. Celkový přírůstek obyvatel v obci je velice vyrovnaný.  

Graf 6: Celkový přírůstek mezi lety 2001 – 2015   

 

Zdroj: ČSÚ 

2.5 HOSPODÁŘSTVÍ  

EKONOMICKÁ SITUACE  

Dle registru ekonomických subjektů je v obci Županovice 36 aktivních subjektů. U 67% 

z nich však nebyly uvedeny údaje o počtu zaměstnanců. Dalších 25% udává, že jsou bez 

zaměstnanců. 8% subjektů udává 1-5 zaměstnanců, z toho jeden subjekt je obecní úřad. 

V obci převažují osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) v různých odvětvích. V obci je 

registrovaná jedna obchodní společnost a to Restaurační a ubytovací zařízení Vltavanka, 

s. r. o. V obci je významnější živnostník, a to Hovorka autoservis. V obci se nenachází žádný 

velký podnik, střední ani malý podnik. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekreační oblast, tak se zde nachází velké množství 

ubytovacích zařízení například: Vltavanka s. r. o., ATC Županovice (autocamp), Rekreační 

středisko Županovice – Elko Nový Knín, Voršilková Lilija a Stavební závody Olešovice, a. 

s. pronajímají chatky.  

Tabulka 1: Hospodářská činnost v roce 2016 

Hospodářská činnost v roce 2016  Počet 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 2 

Zpracovatelský průmysl 3 

Stavebnictví 3 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Přirozený přírůstek 1 1 0 0 -2 0 1 -2 1 -1 -1 1 -3 -1 0 -2

Migrační saldo 0 0 0 -2 -1 0 -1 1 2 0 -1 1 0 2 3 -2

Celkový přírůstek 1 1 0 -2 -3 0 0 -1 3 -1 -2 2 -3 1 3 -4
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-1
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4

Celkový přírůstek mezi lety 2001 - 2016

Přirozený přírůstek Migrační saldo

Celkový přírůstek Lineární (Celkový přírůstek)
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Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 4 

Doprava a skladování 1 

Ubytování, stravování a pohostinství 4 

Činnosti v oblasti nemovitostí 0 

Profesní, vědecké a technické činnosti 0 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0 

Ostatní činnosti 2 

Nezařazeno 0 

Státní organizace - počet subjektů 0 

Akciové společnosti - počet subjektů 0 

Obchodní společnosti - počet subjektů 1 

Družstevní organizace - počet subjektů 0 

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 14 

Svobodná povolání - počet subjektů 2 

Ostatní právní formy - počet subjektů 2 

Počet subjektů bez zaměstnanců 8 

Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 2 

Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 0 

Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0 

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

Zdroj: csu.cz  

Z následujícího grafu č 7 je patrné, že nejvíce zastoupené jsou služby a to 47%. Následuje 

průmysl a stavebnictví a následně zemědělství a lesnictví.  

Graf 7: Rozdělení podnikatelských subjektů  

 

Zdroj: csu.cz 
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V obci se nachází budova obecního úřadu, zařízení obchodu, pohostinství a požární 

zbrojnice. V letních měsících se zde nacházejí rychlá občerstvení například: U Hrocha, U 

Štiky, U Vrbiček a Richardo pizza.  

TRH PRÁCE  

V Županovicích je počet uchazečů o zaměstnání k 31. 3. 2017 celkem 5 a jsou to ženy. Na 

začátku roku 2016 bylo celkem uchazečů o zaměstnání 8 a z toho 5 žen. V grafu č. 8 je 

znázorněna míra nezaměstnanosti v obci Županovice, v ORP Dobříš, ve Středočeském 

kraji a v celé ČR. Z grafu je patrné, že míra nezaměstnanosti je v obci vysoká. V roce 2014 

a 2015 dosahovala téměř k 15%. Vysoká nezaměstnanost je dána především tím, že v obci 

je velice málo pracovních příležitostí a obyvatelé musí dojíždět za prací do větších měst 

jako je například Dobříš, Příbram či do hlavního města Prahy. Vzhledem k celkovému 

počtu nezaměstnaných osob (v řádu jednotek) se však z pohledu zaměstnanosti nejedná 

o významný problém.  

Graf 8: Míra nezaměstnanosti v obci Županovice 

 

Zdroj: ČSÚ 

2.6 INFRASTRUKTURA 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Zásobování pitnou vodou – je v obci řešeno obecním vodovodem z místního zdroje. Nad 

obcí se nachází požární nádrž bez hospodářského významu. V roce 1958 byl v rámci 

výstavby vodního díla Slapy vybudován veřejný vodovod. Tento vodovod je gravitační. 

V 80. letech došlo k problémům v zásobování vodou z důvodu nedostatečné vydatnosti a 

proto byla vybudována kopaná studna jako nový zdroj. V roce 1995 byl proveden nový 

hlubinný vrt o hloubce 30 m. Vydatnost vrtu je 0,91 l/s. Rozvod byl proveden 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016

Županovice 8,16 12,00 5,88 7,84 6,00 6,00 14,89 14,29 9,80

ORP Dobříš 5,11 3,90 4,10 6,86 8,07 7,14 8,33 7,70 5,96

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

ČR 5,75 4,49 4,51 7,12 7,40 6,77 7,46 6,24 5,19
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z azbestocementových trubek. Rozvod je z hlediska hygieny v současné době 

nevyhovující.   

Kanalizace a čistírna odpadních vod – dešťové vody ze soukromých pozemků jsou a 

budou likvidovány přímo na pozemku. Kolem komunikací jsou zřízeny silniční 

odvodňovací příkopy a dále v obytné části i dešťová kanalizace, která je svedena do 

potoka. Likvidace splaškových vod je řešena individuálně žumpami. V obci není 

vybudována čistírna odpadních vod. Pro celou obec je ovšem do budoucna plánovaná 

výstavba centrální ČOV.  

Plynofikace – území není plynofikováno. Vzhledem k tomu, že se v území nenachází 

potencionální velkoodběratel plynu a velikost odběru domácností je příliš malá, tak se 

s plynofikací obce zatím nepočítá.  

Energetika – nachází se zde nadzemní i podzemní vedení různých napěťových soustav a 

různého účelu. Jedná se o majetek ČEZ, a. s. (rozvody dříve patřící společnosti Středočeská 

energetická, a. s. se v roce 2007 staly majetkem ČEZ, a. s. z důvodu fúze společnosti). 

Celým územím prochází venkovní vedení 400 kV. Dále je obec napojena na odbočku 

z hlavního napájecího vedení 22 kV, které prochází mimo území (směr Borotice – 

rozvodna Slapy).  Z této odbočky jsou pak napájeny vrchní vedení 22 kV. Současný stav 

venkovního vedení a trafostanic nedostačuje pro plánovaný a navrhovaný rozvoj 

v lokalitách dle územního plánu.  

Telekomunikace – telekomunikační rozvody odpovídají technologicky i kapacitně 

současným požadavkům. Území je začleněno do obvodu telefonních sítí UTO Dobříš. 

V trasách jsou uloženy místní sdělovací kabely ve správě SPT Telecom a. s. Příbram.  

Internet – v obci je dostačující signál. Nad vesnicí se nachází T-mobile vysílač. Občané se 

připojují přes ADSL a WIFI com. 

Veřejný rozhlas -  veřejný rozhlas je v obci zaveden a je plně funkční.  

Veřejné osvětlení – obec má funkční veřejné osvětlení. V létě svítí po celou noc, v zimním 

období dle potřeby.  

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Obec je mimo hlavní silniční trasy a končí v ní silnice III. třídy č. 10223, která se 

v Drevníkách křižuje se silnicí II. třídy č. 102 a napojuje se na silnici II. třídy č. 119. Silnicí 

č. 119 projede 1 654 automobilů za 24 hodin a silnicí č. 102 projede 577 automobilů za 

24 hodin (Výsledky sčítání na dálniční a silniční síti v ČR 2010). Na silnici III. třídy č. 10223 

navazují místní a účelové komunikace, které slouží k přímé obsluze bytových a 

rekreačních objektů. V obci se nachází dvě parkoviště, která jsou vyznačená. Jejich 

kapacita je však nedostatečná s ohledem na charakter území a jeho využívání pro 

převážně letní rekreaci.  
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MÍSTNÍ KOMUNIKACE  

V obci se nachází celkem 5 km místních komunikací. Většinu z nich je nutné průběžně 

opravovat.  

Obcí vede žlutá turistická trasa z Cholína do Županovic a dále pokračuje do Zadních Hájů. 

Tato trasa končí v Hřiměždicích u zámku. Na trase jsou různé vyhlídky na řeku Vltavu. 

Jedná se o náročnější turistickou trasu.  

V území se nenachází žádná cyklistická stezka.  

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST  

Obec Županovice je zapojena do integrované dopravy Středočeského kraje. 

Autobusová doprava - zajišťuje dopravní spojení obce s Prahou a Dobříší. V současné 

době je v obci jedna zastávka autobusu, která byla před dvěma roky opravena. Do 

spádového města Dobříš je možné dostat se linkou D54. Trasa vede přes Drevníky, 

Drhovy, Rybníky, Budínek a na Dobříš. Cesta trvá přibližně 40 minut. Z Županovic na 

Dobříš jezdí pravidelně linka v časových intervalech 5:10, 7:00, 13:15, 15:40 a 16:50. 

Z Dobříše do Županovic jezdí pravidelně linka v těchto časových intervalech 6:10, 11:55, 

15:00, 16:20 a 17:45. Autobusová čekárna je zastaralá a je nutná její rekonstrukce.   

Číslo linky Trasa 

D54 Dobříš - Drevníky - Županovice 

Zdroj: http://jizdnirady.idnes.cz 

Nejbližší železniční stanice je v Dobříši.  

Nejbližší čerpací stanice na pohonné hmoty se nachází v Drevníkách (cca 3 km).  

Lodní doprava na Slapské přehradě je zajišťována letním období 3x týdně na trase Slapy 

– Solenice. V Županovicích bylo zrušeno molo a lodě v obci nezastavují. Županovice jsou 

cca v polovině Slapské přehrady a výletní parník občané velice postrádají – především o 

víkendu. Mezi Županovicemi a Zvíroticemi na řece Vltavě hrozí ohraničení bójkami, kde 

by mohli jezdit vodní skútry. Vymezená oblast se nachází blízko skal, kde hnízdí chránění 

živočichové, například sova pálená.   

2.7 VYBAVENOST OBCE 

ZDRAVOTNICTVÍ  

Ordinace lékařů se v obci nenachází. Obyvatelé dojíždí do nejbližších měst Dobříše 

a Příbrami. Nejbližší ordinace praktického lékaře je v obci Nečín. Spádová nemocnice se 

nachází v okresním městě Příbram včetně rychlé záchranné služby. 
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SOCIÁLNÍ PÉČE  

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

období 2012 – 2017. 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. 

ŠKOLSTVÍ  

V obci se nenachází MŠ ani ZŠ. Nejbližší dostupná mateřská škola je v obci Borotice, která 

je vzdálená přibližně 4 km. Další MŠ se nachází v obci Nečín vzdálené okolo 7 km. V těchto 

MŠ jsou k 31. 12. 2016 stále volné kapacity. V září 2017 bude nově zřízena MŠ v obci 

Drhovy (6 km). Nejbližší základní školy se nachází v Dobříši a v Nečíni. Většina rodičů 

musí za prací dojíždět, je pro ně tedy nejjednodušší umístit dítě v MŠ nebo ZŠ v Dobříši. 

V současné době vyvstává problém s nedostatečnou kapacitou úplných základních škol 

(škol, které mají 1. – 9. ročník) v regionu. Dobříšské školy mají kapacitu téměř zcela 

vyčerpanou. ZŠ Nečín disponuje volnou kapacitou, ale i tato kapacita je omezená.  

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Svoz komunálního odpadu zajišťuje Dokas, s. r. o. v časovém rozmezí 1x týdně. 

V Županovicích se nachází kompletní hnízdo na tříděný odpad (papír, plast, sklo bílé a 

barevné a nápojové kartony). Množství kontejnerů je dostačující. Velký problém nastává 

v letním období, kdy do obce přijíždí mnoho rekreantů a objemová kapacita kontejnerů je 

nedostačující. Hlavní problém je v neukázněnosti rekreantů a návštěvníků, kteří pohazují 

odpadky okolo kontejnerů, přestože kontejnery nejsou zcela naplněné.  

Odvoz nebezpečného odpadu je zajišťován na objednávku. V obci se nenachází žádná 

skládka odpadu, ani se neuvažuje s jejím zřízením.  

Obec sváží elektroodpad jedenkrát do roka. Svoz železného šrotu obstarávají hasiči také 

jednou do roka. Obec sváží bioodpad na sběrné místo v Drhovech v rámci potřeby. Svoz 

nebezpečného odpadu zajišťuje Dokas, s. r. o. a je pořádán dvakrát do roka. 

Velkoobjemový svoz obec také zajišťuje, ale pouze podle potřeby, svozová firma je Dokas, 

s. r. o.  

SPORT, TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPOLKY 

Dětské hřiště – se nachází blízko travnaté pláže u Vltavy pod obecním úřadem. Dětské 

hřiště je velice využívané především v letních měsících rekreanty. Herní prvky jsou 

zastaralé a je nutná jejich obnova a doplnění. Byly získány finanční prostředky na 

doplnění herních prvků.  
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Sportovní hřiště jsou v obci celkem 4, dvě tenisová a dvě na nohejbal. K vodním sportům 

se dá hojně využít Slapská nádrž.  

SDH Županovice – hasiči se pravidelně účastní župní soutěže v Nalžovicích. Celoročně 

pořádají brigády na úklid obce.   

Federace Háje – místní občané založili spolek, který se zabývá péčí o krajinu v místní 

části Zadní Háje.  

KULTURA A PÉČE O PAMÁTKY  

Na území obce Županovice se nenachází žádné kulturní památky. 

Pouze jedna sakrální stavba.  

Kaplička v obci – byla postavena v roce 1957 po zatopení 

původní obce Slapskou přehradou. Po pravé straně kaple se 

nachází zdobný kříž na kamenném podstavci. V roce 2017 se 

plánuje oprava místní kapličky.  

Památník padlým v I. světové válce  

Zatopená plavební komora z roku 1729 

Kulturní a sportovní akce v obci  

Typ akce 
Termín 

konání 
Organizátor 

Pálení čarodějnic  duben SDH Županovice 

Jarní brigáda v obci  Jaro 
SDH Županovice 

a obec 

Dětský den   červen obec 

Malý Županovický želený muž (triatlon) Červenec - 

Lampionový průvod Říjen obec 

Rozsvícení vánočního stromku a mikulášská 

nadílka  
prosinec obec 

Zdroj: MAS Brdy-Vltava 

V Županovicích se každoročně koná v červenci jedna z největších akcí regionu, závod v 

triatlonu Malý županovický železný muž. V roce 2017 se bude konat již 29. ročník.  

Obec má ráz spíše rekreačního charakteru v letním období. Vybavenost obce a sítě nejsou 

ovšem dostatečné, aby zvládly masivní turistický ruch.  

Na setkání s občany zaznělo, že chybí zejména veřejné WC a převlékárny. Veřejné WC 

dříve v obci fungovali u místního parkoviště. V současné době jsou uzavřené, protože 
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nesplňují hygienické podmínky. Pořizovací náklady na vybudování WC jsou v dnešní době 

cca 200 000 Kč a bude nutné zařídit osobu, která se bude starat o úklid. Obec v současné 

době nemá dostatek finančních prostředků na vybudování nových WC.  

2.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Území je charakteristické velkým podílem zalesněných ploch, které jsou součástí 

komplexu lesů údolí Slapské nádrže. Lesozemědělské krajinné prostředí je 

pahorkatinového rázu se zaříznutým údolím (toku Vltavy) v rozmezí 280 m n. m. (hladina 

vodní nádrže), až 404 m n. m. – Dějkov.  

Obec Županovice patří do teplé klimatické oblasti s 40 – 50 letními dny a průměrnou letní 

teplotou 15-16°C a v zimním období s 50 -60 ledovými dny a průměrnou teplotou -2 až -

3°C. 

Nejvyšší podíl má lesní půda, která zaujímá 40,2% rozlohy území obce. Procentuální 

zastoupení v celém SO ORP Dobříš je o něco vyšší 48,6%. Rozlohou má druhé nevyšší 

zastoupení zemědělská půda s 36,6 procenty. SO ORP Dobříš má opět o něco vyšší 

zastoupení zemědělské půdy a sice 41,9%. Ze zemědělské plochy na území obce 

Županovice tvoří nejvyšší podíl orná půda (58,3%) a dále trvalé travní porosty (36,4%). 

Významné zastoupení mají v obci vodní plochy, je to dáno tím, že katastrální území 

zasahuje do vodní nádrže Slapy. 

Tabulka 2: Podíl zemědělské a nezemědělské půdy v ORP Dobříš a Županovicích  
 

ORP Dobříš Županovice 

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

Z
em

ěd
ěl

sk
á 

p
ů

d
a Orná půda 9 718,9 72,8 102,9 58,3 

Chmelnice - - - - 

Vinice - - - - 

Zahrady 589,9 4,4 9,4 5,3 

Ovocné sady 53,9 0,4 - - 

Trvalé travní porosty 2979,2 22,3 64,4 36,4 

Lesní půda 15 480,8 48,6 195,5 40,2 

Vodní plochy 837,8 2,6 79,6 16,4 

Zastavěné plochy 360,1 1,1 2,8 0,6 

Ostatní plochy 1 834,2 5,8 32,2 6,6 

Zemědělská půda 13 341,9 41,9 176,7 36,3 

Celková výměra 31 854,8 
 

486,7 
 

Zdroj. www.csu.cz 

Níže je grafické procentuální porovnání využití půd na území obce Županovice a na celém 

území správního obvodu ORP Dobříš. 

 



20 

 

Graf 9: Porovnání využití půd obce Županovice a ORP Dobříš  

Zdroj: www.csu.cz 

Napříč územím se nachází prognózní zdroj zlatonosné rudy. Ložisko je zapsáno v registru 

ložisek nerostných surovin pod názvem Jílovské pásmo.  

Střední nadmořská výška obec Županovice je v nadmořské výšce 295  - 404 m n.m.  

Celé zájmové území spadá do ochranného a jádrového pásma neregionálního biokoridoru 

vedeného v ose Vltavy jak je uvedeno v obrázku č. 3. Při severní straně území je veden 

regionální biokoridor. Lokální ÚSES je veden převážně do LPF.  

Obrázek 5: Regionální biokoridory  

 

Zdroj: https://geoportal.gov.cz 
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Vodní toky - území obce se nachází na levém břehu Vltavy v prostoru vodního díla Slapy. 

Na okraji katastrálního území obce protéká Hubenovský potok, který ústí do Slapské 

přehradní nádrže.  

Vodní erozí jsou ohrožené zejména strmější lesní svahy hřebenů a dále odlesněné a dosud 

nezalesněné paseky na strmějších svazích.  

Veřejná zeleň – v obci Županovice je veřejná zeleň neustále udržována a jsou i nově 

osazovány stromy a keře. Pravidelně několikrát do roka probíhá sekání a úprava travnaté 

pláže u Vltavy. Obec využívá na úpravu veřejných prostranství „sdílenou pracovní četu“. 

Tato skupina pracuje pod organizací Brdy-Vltava, o. p. s. a je složena s osob ohrožených 

sociálním vyloučením a jedná se o osoby z regionu Dobříšska a Novoknínska.   

 

2.9 SPRÁVA OBCE  

OBECNÍ ÚŘAD A KOMPETENCE OBCE 

Obecní úřad je umístěn v centru obce, jehož součástí je i společenský sál.  

Obec Županovice 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. Obec je spravována zastupitelstvem, které je pětičlenné. 

Úřední hodiny obecního úřadu 

Pátek  17:00 – 18:30 

HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCE 

V tabulce 3 je uvedené hospodaření obce. Protože se jedná o nejmenší obec v okrese 

Příbram, disponuje s velice nízkými příjmy. Jak je patrné z tabulky, obec nečerpá skoro 

žádné dotace. Obec však není zadlužená a má přebytek finančních prostředků.   

Tabulka 3: Hospodaření obce  

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Daňové příjmy   919 220   918 780 1 043 755 1 099 336  1 580 747 1 448 378 

Nedaňové příjmy   561 950   700 330   400 040   521 404    558 348   400 834 

Kapitálové příjmy 0     36 000    23 000    60 000 0              13 470 

Nenárokové dotace    50 270    67 450    76 366    71 207     43 500    54 130 

celkem 1 531 440 1 722 560 1 543 161 1 751 947 2 182 595 1 916 812 

Běžné výdaje  1 250 720 1 476 680 1 265 989 1 016 417       1 476 471     1 069 237 

Kapitálové výdaje     37 100   220 400   533 961         0                       0     0  

Celkem 1 287 820 1 697 080 1 799 950 1 016 417 1 476 471 1 069 237 
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Saldo   243 620    25 480 -  256 789   735 530   706 124   847 575 

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2016/porovnani/zobrazeni/00663051-00662861 

BEZPEČNOST  

Obec neprovozuje obecní policii. Zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku obyvatel 

provádí 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 obce a dále jednotkami požární ochrany HZS stanice Dobříš a 

JPO III (tedy Dobříš) s časovou dostupností cca 15 minut. Toto má obec řešeno požárním 

řádem obce formou obecní vyhlášky. Jako hlavní zdroj vody pro hašení požárů je vodní 

dílo Slapy. Pro okamžitý zásah je možné použít veřejný vodovod, na kterém je třeba 

vybudovat hydrant. Protipovodňové nebezpečí nepředstavuje významnou hrozbu, 

protože Vltava je v tomto úseku velice široká a obec tím je chráněná před povodněmi.  

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 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 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 Županovice na období 2017-2023“.   

V březnu 2017 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli obce Županovice. Celkem 

bylo distribuováno 40 dotazníků. Vrátilo se jich 20. Návratnost byla velice vysoká a to 

50%. Dotazník vyplnili jak obyvatelé, kteří žijí v obci více než 41 let, tak obyvatelé kteří 

zde žijí do 10 let. To znamená, že o dění v obci mají zájem jak starousedlíci, tak i nově 

přistěhovalí.   

 

V tabulce č 4 se nachází hodnocené oblasti života v obci. Dotazníkovým šetření byla 

zjišťována kvalita a spokojenost života v dané obci. V tabulce č. 4 je uvedeno vyhodnocení 

spokojenosti (průměrně udělená známka jednotlivým oblastem). Čím nižší je známka, tím 

je oblast lépe hodnocena. Nejlépe hodnocena byla bezpečnost v obci, úroveň veřejného 

osvětlení a práce obecního úřadu. Naopak nejhůře hodnocené oblasti byly nedostatek 

pracovních příležitostí, možnost sportovního, kulturního a společenského vyžití a úroveň 

kanalizačního řadu. Obyvatelé nepovažují řeku Vltavu příležitost ke sportovní vyžití, je to 

pro ně samozřejmost. Tyto problémy jsou uvedené rovněž ve SWOT analýze (silné a slabé 

stránky).  

Tabulka 4: Hodnocené oblasti  

Hodnocená oblast Průměrná 
známka 

Hodnocená oblast Průměrná 
známka 

Vzhled obce 2,15 Nakládání s odpady, jejich svoz a 
třídění 

1,95 

Čistota veřejných prostranství 2,20 Pracovní příležitosti 3,1 

15%

10%

20%

15%

40%

Počet let žijící v obci

do 10 let

11-20 let

21 - 40 let

41 let a více

nevyplněno
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Dostupnost ZŠ 2,05 Úroveň dopravní infrastruktury 
vč. chodníků 

2,2 

Dostupnost MŠ 1,95 Úroveň veřejného osvětlení 1,85 

Možnost sportovního vyžití 2,50 Úroveň kanalizačního řadu 2,45 

Možnost kulturního a 
společenského vyžití 

2,50 Úroveň vodovodního řadu  2,15 

Bezpečnost v obci 1,65 Úroveň hromadné dopravy 2,2 

Práce obecního úřadu 1,90 Mezilidské vztahy v obci 2,2 

Zdroj: vlastní šetření  

V dotazníkovém šetření měli obyvatelé seřadit oblasti podle toho, jak jsou pro ně důležité 

z pohledu zkvalitnění a dalšího rozvoje obce. V tabulce č. 5 jsou seřazené oblasti podle 

důležitosti dle dotazníku.   

Tabulka 5: Prioritní oblasti 

Fungující mezilidské vztahy a spolupráce (podpora sousedských vztahů, spolupráce 
mezi organizacemi v obci /regionu, podpora podnikatelů)  

1 

Upravená a čistá obec 2 

Kvalitní technická infrastruktura (vodovody, kanalizace, ČOV, rozvoj silniční sítě a 
chodníků, veřejné osvětlení) 

3 

Kvalitní dopravní infrastruktura (místní komunikace, chodníky, hromadná doprava) 4 

Možnosti trávení volného času (sportovní, kulturní a společenské vyžití) 5 

Kvalitní životní prostředí (fungující odpadové hospodářství ochrana vod a krajiny, 
fauny a flory, podpora investic do úspor energií).  

6 

Zdroj: vlastní šetření  

Nejčastěji se dozvídají obyvatelé o dění v obci z úřední desky. Dále to je přímo od sousedů 

či známých nebo na obecním úřadě. Je to dáno tím, že se jedná o velice malou obec a místní 

se velice dobře znají a tak si předají informace osobně.  

Obyvatelé se o dění v obci zajímají a aktivně vyhledávají informace. Celkem to je 45% 

z dotazovaných. 40% obyvatel se o dění v obci také zajímá, ale informace si aktivně 

nevyhledává. Pouze 10% se o dění v obci zřídka kdy zajímá. Tento trend je velice podobný 

ve většině obcí v ORP Dobříš.  
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4 SWOT ANALÝZA OBCE ŽUPANOVICE (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  

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

Větší spolupráce obce s okolními obcemi 
v regionu 

Odchod mladých lidí – nedostatek pracovních 
příležitostí 

Podpora nabídky služeb pro občany Finančně nedostupné bydlení 

Využití turistického a rekreačního potenciálu Stárnutí obyvatelstva  

Vytvoření pracovních míst – ve spolupráci 
s okolními obcemi 

Špatná dopravní dostupnost  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Rekreační a turistická oblast  Chybí ČOV  

Atraktivní místo u Vltavy  Úprava veřejných prostor  

Příroda a krajina Možnost sportovního vyžití  

Dobrá spolupráce s hasiči Možnost kulturního a společenského vyžití 

Dobrá práce obecního úřadu  Málo pracovních příležitostí 

Bezpečnost v obci  Vzhled návsi  

Veřejné osvětlení  Chybí veřejné WC  

Zrenovované dětské hřiště Chybí převlékárny  

Dobré mezilidské vztahy, bezproblémové 

soužití starousedlíků a chatařů 

Celoročně zaparkované karavany narušující 
vzhled obce 

 Chybí lodní doprava (parník) 

 Prostor pro svozové nádoby 

 Nevyužitý potenciál k rekreační oblasti  

 Absence obchodu, občerstvení (v zimním 
období) 

 Vylidňování obce  
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Sdílení dobré praxe  Malá podpora venkova 

Snaha propojit Vltavu parníkem  Narůstající rekreace  

 Provoz vodních skútrů  

 Preference trvalého bydlení v obci  

Pozn.: černě sepsány podněty z dotazníků a analytické části, zeleně přidané podněty ze 

společného setkání s občany  
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5 NÁVRHOVÁ ČÁST PRO ŽUPANOVICE 

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

vzešly z předchozích fází zpracování Programu rozvoje obce Županovice 2017-2023. 

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

dosáhnout definované vize. 

5.1 VIZE OBCE ŽUPANOVICE  

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

zobrazení budoucnosti (do horizontu 2023) a odpovídá nám na otázku „kam směřujeme, 

co chceme dosáhnout“.  

 Klidná obec pro příjemné bydlení (30,8%)  

 Bezpečná obec (11,5%) 

 Obcí zachovávající tradice (11,5%) 

 Obec zeleně a kvalitního životního prostředí (11,5%) 

 Prosperující  

 Mezilidské vztahy zahrnuty v tradicích   

 

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) 

Rok 2023:  

Obec Županovice je klidným místem pro příjemné bydlení, a zároveň bezpečná obec pro 

obyvatele. Obec zachovává tradice a stará se o mezilidské vztahy.  

V Županovicích je rozvinutý cestovní ruch v mezích udržitelnosti, který příliš nezatěžuje 

prostředí v obci, ani její trvale žijící obyvatele. Obec se stará o pořádek nejen v obci, ale 

také v okolí.  
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Cíl 2: Udržovat a zkvalitňovat technickou a dopravní infrastrukturu v obci 

Cíl 3: Udržovat a zkvalitňovat občanskou vybavenost (vzhledem k velikosti obce) 

a rozvíjet 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 krajinu (uvnitř i vně obce) 

Opatření 1.1 Zachování příznivého životního prostředí a ochrana hodnot okolní krajiny 

Opatření 1.2 Veřejná prostranství 

Opatření 1.3 Odpadové hospodářství  

Cíl 2 Udržet a zkvalitňovat technickou i dopravní infrastrukturu v obci  

Opatření 2.1 Technická infrastruktura   

Opatření 2.2  Dopravní infrastruktura   

Cíl 3 Udržovat a zkvalitňovat občanskou vybavenost (s ohledem na velikost obce) a 

rozvíjet  komunitní život v obci  

Opatření 3.1 Občanská vybavenost  

Opatření 3.2 Sport a dětské hřiště  

Opatření 3.3 Podporovat akce, které zapojují obyvatele do dění v obci 

Opatření 3.4 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 

Obnova vysychajícího lesa na skalách  2018-2024 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Pravidelné čištění kanálů a koryt (povodně)  2018-2024 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Pravidelné úklidy kolem řeky Vltavy  2018-2024 5. tis. Kč  

 

Opatření 1.2 Veřejná prostranství 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Údržba sakrálních staveb  2018 – 2024  200 tis. Kč 

Zkultivování prostoru u kapličky včetně 

vybudování nového kamenného tarasu  
2018 – 2024 

Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Údržba a obnova stávající zeleně (pravidelné 

sekání trávy, nahrazování starých dřevin) 
2018-2024 

30 – 40 tis. 

Kč/rok 

Výsadba zeleně v kempu  2018 - 2024 10. tis. Kč 

 

Opatření 1.3 Odpadové hospodářství  

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Kamerový systém nebo fotopasti u hnízd na 

tříděný odpad  
2020 

Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Umístění kontejnerů na méně viditelné místo 2024 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Více odpadkových košů v obci  2020-2024 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Vybudovat ohrádku na kontejnery na tříděný 

odpad a kultivace hnízd 
2024 

Odhad nákladů 

bude upřesněn 
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Cíl 2 Udržet a zkvalitňovat technickou i dopravní infrastrukturu v obci  

Opatření 2.1 Technická infrastruktura   

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Vybudování vlastní ČOV a kanalizace  2024 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Rekonstrukce vodovodního řadu  2019 2,5 mil. Kč 

Doplnění veřejného osvětlení v obytné zóně  2020 10 tis. Kč 

 

Opatření 2.2 Dopravní infrastruktura   

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Údržba a oprava místních komunikací  2018-2024 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Obnova lodní dopravy (parník) – jednání 

s provozovatelem  
2018-2024 

Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Omezení provozu vodních skútrů  2018-2024 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

 

Cíl 3 Udržovat a zkvalitňovat občanskou vybavenost (s ohledem na velikost obce) a 

rozvíjet  komunitní život v obci 

Opatření 3.1 Občanská vybavenost  

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Zřízení sociálního zařízení a převlékárny  2024 
Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Zajištění doplňkového sortimentu formou 

stánkového prodeje 
2018-2024 0 Kč 

 

Opatření 3.2 Sport a dětské hřiště 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Doplnění dětského hřiště o nové herní prvky  2019 15 tis. Kč  

Pravidelná údržba sportovního hřiště  2018-2024 5 tis. Kč  

 

Opatření 3.3 Podporovat akce, které zapojují obyvatele do dění v obci 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 
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Udržení stávajících sportovních a kulturních 

akcí  
2018-2024 

Odhad nákladů 

bude upřesněn 

Organizovat brigády se zapojením obyvatel 

do života v obci 
2018-2024 5 tis. Kč/rok 

 

Opatření 3.4 Aktivní spolupráce uvnitř i navenek 

Název záměru Časový horizont Odhad nákladů 

Účast na setkání DSO Dobříšska a 

Novoknínska 
2018-2024 0 Kč 

Účast na setkání MAS Brdy-Vltava 2018-2024 0 Kč 

Podpora místního spolku ČHJ Županovice  2018-2024 Do 10. tis. Kč  

Podpora aktivní účasti a spolupráce obyvatel 2018-2024 0 Kč 
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7 PODPORA REALIZACE PRO ŽUPANOVICE  

Program rozvoje obce Županovice na období 2018 – 2024 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 Županovice je tímto garantem 

starost(k)a obce, 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 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 

http://www.obeczupanovice.cz/  
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