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ÚVOD 

 

  

Program rozvoje obce Chraštice je dokument, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce 

Chraštice. Dokument formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto 

představ dosáhnout. Dokument je zpracován dle finančních možností obce, kdy jednotlivé cíle 

a projekty jsou navrženy tak, aby mohly být realizovány v průběhu platnosti dokumentu. 

Představitelé obce vnímali priority i před vypracováním tohoto dokumentu. Ve zpracování 

Programu rozvoje obce na období 2019-2024 vidí efektivnější plánování dílčích úkolů a řízení 

obce a v lepším využívání finančních prostředků z vlastního rozpočtu i dostupných dotací. 

Tento dokument jim napomůže k detailnímu a také dlouhodobějšímu plánování a řízení 

rozvoje obce. 

 

Přípravy podkladů pro zahájení prací na dokumentu probíhaly od března 2019, kdy 

zaměstnanci Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram osobně se starostkou obce Chraštice 

jednali o vhodnosti nastavení projektů a priorit pro rozvoj obce. Do tvorby dokumentů byli 

zapojeni nejen představitelé obce, ale i důležitým faktorem pro kvalitní nastavení cílů bylo 

zapojení veřejnosti – občanů obce. 

Zpracovatelé spolu s vedením obce se snažili zachytit, co nejvíce požadavků od občanů na to, 

aby vytvořili podmínky pro spokojený a plně fungující život v jejich obci. Zapojení občanů 

probíhalo formou dotazníků a následně komunitním projednáním vzniklého dokumentu 

Programu rozvoje obce Chraštice na období 2019-2024. 

Metodické vedení vzniku dokumentu bylo využito z projektu Elektronická metodická podpora 

tvorby rozvojových dokumentů obcí z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
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A.  ANALYTICKÁ ČÁST 

 

A. 1. Charakteristika obce 

 

1. Území 

1.1. Poloha obce  

Obec Chraštice se nachází v okrese Příbram, kraj Středočeský, asi 14 km jižně od Příbrami a 

9 km východně od Březnice. Správní obvod Chraštice se skládá ze dvou sídelních jednotek 

Chraštice a Chraštičky. 

Obec Chraštičky je část obce Chraštice v okrese Příbram. Nachází se asi 1 km na jihovýchod od 

Chraštic. Vesnicí prochází silnice I/4. Je zde evidováno 58 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 61 

obyvatel. Chraštičky leží v katastrálním území Chraštice o výměře 6,65 km². 

 

Chraštice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Obec Chraštice 

 

 

 

 

 

Obec Chraštice se rozkládá zhruba 

10 km severovýchodně od městečka 

Březnice a 6 km západně od vodní 

nádrže Orlík. Místní obecní úřad 

spravuje i nedalekou osadu 

Chraštičky.  O vsi se poprvé dočítáme 

v dokumentu, jenž pochází z roku 

1260. V blízkosti obce prochází 

evropská cyklostezka Greenways 

Praha-Wien.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_P%C5%99%C3%ADbram
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADbram
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Chraštičky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Obec Chraštice 

Kartogram č. 1. Katastrální území obce Chraštice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

Chraštičky je obec, místní částí spadající 

pod obec s pověřeným obecním úřadem 

Chraštice. 

Chraštičky leží v katastrálním území 

Chraštice o výměře 6,65 km². 

První písemná zmínka o vesnici pochází z 

roku 1416. 

 

http://www.mapy.cz/
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1.2. Historie obce 

První bibliografická zmínka o Chrašticích je z roku 1260. Vesnice byla sídlem Vladků od 

Chraštice, kde byla ve 14. století zřízena kamenná tvrz. Přibližně ve stejnou dobu vznikl i kostel. 

První písemný důkaz o tvrzi byl v roce 1356 jako sídlo Nedvěda z Chraštice a jeho syna Drslava. 

V 15. století získali statek páni ze Schwanberga, kdy v průběhu času byl rozdělen na Velké 

Chraštice a Kraštice. Později se spolumajitelem statku rytíř Bukowansky Pinta z Bukowan   a 

připojil jej k Bukowanům. Franz Morell z Lotyška 1632 koupil statek Bukowany a vlastnil jej až 

do roku 1659. V roce 1816 koupil panství Bukovany Karel Schwarzenberg. V roce 1855 sahalo 

panství do okresu Písek. V roce 1873 Bukovany, Holušice s Podholušicemi, Kozárovice a 

Sedlečko od Chraštice utvořily obec Kozárovice. V roce 1932 měla obec Chraštice, včetně 

přilehlé osady Chraštička, Řeteč celkem 578 obyvatel. V roce 1960 byla obec zařazena do 

okresu Příbram. V roce 1964 byly začleněny do obce Zbenice, a Řeteč byla zároveň začleněna 

do Boješic. 24. listopadu 1990 se Zbenice opět odtrhly od Chraštic a znovu vytvořily vlastní 

obec, tak jako Chraštice. 

 

1.3. Nemovité kulturní památky 

Tabulka č. 1.  Přehled nemovitých kulturních památek v obci Chraštice 

Popis Lokalita Rejstříkové číslo 

kostel Nanebevzetí Panny Marie Kód CZ 5254, Chraštice 32459/2-2434 

Socha sv. Jana Nepomuckého Kód CZ 5254, Chraštice 15138/2-2922 

Zdroj:www.kulturnipamatky.cz 

http://www.kulturnipamatky.cz/
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Hodnotná raně gotická architektura ze 

sklonku 13. stol. s pozoruhodnou 

dispozicí chóru s osovým opěrákem, 

původně s věží nad triumfálním 

obloukem a se zbytky cenných 

nástěnných maleb z období raného 

krásného slohu před r. 1400. Gotická 

stavba, dochovaná ve zdivu presbyteria 

a lodi, byla s výjimkou chórového závěru 

přestavěna a rozšířena o západní část 

lodi s věží ve stylu provinčního 

vesnického baroka v l. 1723–24. 

Areál farního kostela P. Marie je položen 

na mírném návrší v jižní části vesnice na 

recentním hřbitově nepravidelně 

oválného půdorysu v sousedství návsi. 

Areál sestává z vlastního kostela, 

hřbitova, náhrobku hr. Frant. Xav. 

Věžníka, stojícího na hřbitově jižně od chrámové lodi a ohradní zdi hřbitova s branou. 

Památkově chráněno od 3.5.1958.  

 

Pískovcová socha sv. Jana 

Nepomuckého v tradičním oděvu, 

spočívající na vysokém sloupovém 

podstavci. Vznik sochy v nevýrazném 

kontrapostu lze časově vročit do 1. 

poloviny 19. století.  

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí v 

jižní části návsi šikmo proti budově 
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fary čp. 1., byla provedena revitalizace výsadbou dvou malých líp na kulatém prostranství o 

průměru asi 2,5 m, ohraničeném nízkým dřevěným plaňkovým plůtkem. Skulptura, obrácená 

čelem k severu, stojí na cca 1,5 m vysokém sloupovém podstavci s nízkým čtyřbokým 

hranolovým soklem. Mohutný oblý, kónicky se vzhůru zužující dřík sloupu je vyzděn z cihel a 

omítnut vápennou, původně asi obílenou, dnes světlešedou omítkou. Podstavec je ukončen 

jednoduše profilovanou římsou a zděnou cihlovou stříškou valbového tvaru. Vlastní socha je 

pískovcová, vysoká asi 1,6 - 1,7 m. Postava je frontálně vyvinuta v nevýrazně naznačeném 

kontrapostu s mírně rozkročenýma nohama. Památkově chráněno od 3.5.1958. 

 

Tabulka č. 2. Přehled sakrálních staveb v obci Chraštice 

Popis Lokalita 

Tvrz v Chrašticích Chraštice 

Kaplička v obci Chraštičky Chraštičky 

Památník padlým hrdinům I. a II. světové války Chraštice 

Empírový náhrobek s balustrádou a sousoším Chraštice 

Zdroj: Obec Chraštice 

 

Tvrz v Chrašticích 

Dodnes se zde nachází tvrz, jež se 

připomíná již ve 14. století, 

respektive roku 1356, kdy je 

zmiňována v souvislosti se jménem 

majitele. Tehdy na ní sídlil vladyka 

Nedvěd a jeho syn Drslav. V 15. 

století tvrz spolu s obcí získali 

Švamberkové. 

V obci byla zřejmě již před 17. 

stoletím založena škola. Údajně se jednalo o malé dřevěné stavení, které stálo asi uprostřed 

https://www.mistopisy.cz/modules/pruvodce/media/village/8164/tourism.jpg
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návsi mezi farou a starým domkem čísla popisného 3. Byl v něm učitelův byt a jediná školní 

třída, do které se vešlo 40-50 dětí. 

Rok, kdy byla přesně škola založena se asi nikdy nedozvíme. Vzhledem k tomu, že učitelé 

působili nejen ve škole, ale zajišťovali i chrámovou hudbu a průběžné vedení matriky, od roku 

1650 je známa téměř úplná posloupnost nejen farářů, ale i kantorů. 

Později byla budova tvrze přestavěna na hostinec. Zůstaly však zachovány původní sklepení a 

zdi přízemí. 

Soupis památek z počátku 20. století uvádí, že se v budově uchovala černá kuchyně a velmi 

zajímavé původní klenby. Z historické budovy Chraštické tvrze zůstala bohužel jen 

zdevastovaná bývala hospoda. 

Dnes je tato jednoduchá obdélná stavba v soukromých rukou. 

Za dominantu obce můžeme v současnosti považovat kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jedná 

se o hřbitovní jednolodní gotický kostel z druhé poloviny 14. století. Jeho nynější podoba však 

pochází z barokní přestavby, která byla provedena v letech 1723 až 1724. Ke shlédnutí láká 

jeho presbytář se zbytky nástěnných maleb z 15. století. Zajímavostí je, že ve dvou hrotitých 

oknech jsou dochovány původní kružby. 

 

Kaplička v obci Chraštičky 

V roce 1846 nechal postavit kapličku v obci Chraštice, 

zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému, na svém pozemku, 

malochraštický Tomáš Káš. Byla tam umístěna svatojánská 

socha a na podstavec nechala obec v roce 1849 postavit 

železný kříž. 

Kaplička v obci Chraštičky se nachází na návsi. V roce 2009 

proběhla kompletní rekonstrukce do nynější podoby. 

Dne 14.8.2010 byla znovu vysvěcena mons. Pavlem 

Posádem. 
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Památník padlým hrdinům I. a II. světové války v Chrašticích před kostelem 

 

Pomník byl postaven záhy po I. světové 

válce jejím obětem a je na něm tento 

nápis: Vděčná osada Chraštice svým 

hrdinům 1914-1919. 

Vedle je postavena na žulovém 

podstavci pamětní kamenná deska, 

která byla původně opřena o velký 

pomník se jmény hrdinů II. světové 

války.    

 

 

Na hřbitově je empírový náhrobek s balustrádou a sousoším zvaný chraštická plačka. 

Náhrobek byl postaven v roce 1789. Chraštická plačka je 

sochařská práce, která se nachází na seznamu uměleckých 

památek Čech, byť bez autora. Náhrobek má tři části. Mohutný 

spodní podstavec s mramorovou deskou, na níž bylo vyryto jméno 

a příjmení hraběte Františka Xaverského se všemi jeho tituly. Dle 

pověry místní poutníci chodili k „plačce“, neboť, kdo si odnesl 

kousek sochy do roka zaručila spokojenost, bohatství a dívkám 

ženichy. V roce 1990 byla rekonstruována a zřejmě již zůstane 

neporušena, jelikož málokdo si tuto pověru pamatuje. 
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2. Obyvatelstvo 

2.1. Demografická situace v obci 

Graf .1. Přehled počtu obyvatel v obci Chraštice v letech 1971-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Výše uvedená tabulka nám znázorňuje přehled počtu obyvatel v letech 1971-2018. Na začátku 

sledovaného období dochází do roku 2000 k významnému poklesu počtu obyvatel v obci.  K 

velmi výraznému snížení došlo v roce 1990, kdy došlo k územní změně. Ke konci období nám 

počet obyvatel nepatrně stoupá. 

 

Následující graf č. 2 nám znázorňuje základní demografické údaje, přirozený a mechanický 

pohyb obyvatel v obci za období 2013-2017. Z grafu je patrné, že v roce 2016 celkový přírůstek 

http://www.csu.cz/
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zapříčiněný vystěhováním obyvatel se dostává do záporných hodnot. Z toho lze odvodit 

začínající pokles počtu obyvatel v uvedeném roce, který pokračuje i v následujícím období. 

Graf .2. Pohyb obyvatel v obci Chraštice v období 2013-2017 

 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Následující tabulka č. 3, ve které jsou uvedena čísla za období 1972-2017 nám vypovídá, že 

počet obyvatel v obci lehce stoupá. Přehledně znázorňuje přirozený úbytek a přirozený 

přírůstek obyvatel (narození x zemřelí) a mechanický úbytek a přírůstek (přistěhovalí x 

vystěhovalí). Přírůstek obyvatel v obci je hlavně ovlivněn migračním přírůstkem v roce 2008, 

kdy se do obce přistěhovalo 36 obyvatel. Tato vlna pokračovala v menší míře v období 2010-

2014, následně začala migrační křivka nabírat nižších hodnot. V roce 2015 a 2017 se celkový 

přírůstek pohybuje v záporných hodnotách.  

Za celé sledované období v obci přibylo 40 obyvatel, kdy v posledních 5 letech přírůstek spíše 

stagnuje. 

 

Pro přehlednější znázornění pohybu obyvatel v obci a pro lepší nastavení vývoje demografické 

křivky můžeme rozdělit jednotlivé věkové skupiny osob. V níže uvedené tabulce č. 5 jsou 

věkové skupiny rozděleny na muže a ženy do 15 let a nad 15 let. 
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Tabulka č. 3. Přehled migrace v obci Chraštice v období 1972-2017 

Rok 
Stav 
1.1. Narození Zemřelí 

Přistě- 
hovalí 

Vystě- 
hovalí 

Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

Územní 
změna 1 

Stav 
31.12. 

Územní 
změna 2 

1972 447 6 8 12 7 -2 5 3 - 450 - 

1973 450 8 5 11 17 3 -6 -3 - 447 - 

1974 447 9 10 7 13 -1 -6 -7 - 440 - 

1975 440 10 9 11 13 1 -2 -1 - 439 - 

1976 439 3 10 11 28 -7 -17 -24 - 415 - 

1977 415 12 4 17 21 8 -4 4 - 419 - 

1978 419 6 11 18 8 -5 10 5 - 424 - 

1979 424 9 9 13 9 - 4 4 - 428 - 

1980 428 6 14 18 18 -8 - -8 - 420 - 

1981 415 2 5 13 18 -3 -5 -8 - 407 - 

1982 407 2 11 14 8 -9 6 -3 - 404 - 

1983 404 4 10 12 18 -6 -6 -12 - 392 - 

1984 392 3 8 - 5 -5 -5 -10 - 382 - 

1985 382 3 9 - 13 -6 -13 -19 - 363 - 

1986 363 2 4 - 9 -2 -9 -11 - 352 - 

1987 352 1 5 4 6 -4 -2 -6 - 346 - 

1988 346 6 6 16 9 - 7 7 - 353 - 

1989 353 2 9 4 12 -7 -8 -15 - 338 - 

1990 338 3 9 12 15 -6 -3 -9 - 329 -119 

1991 239 1 2 5 6 -1 -1 -2 - 237 - 

1992 237 2 3 4 5 -1 -1 -2 - 235 - 

1993 235 2 - 6 5 2 1 3 - 238 - 

1994 238 3 7 6 9 -4 -3 -7 - 231 - 

1995 231 1 4 4 6 -3 -2 -5 - 226 - 

1996 226 2 5 3 13 -3 -10 -13 - 213 - 

1997 213 - 3 - 1 -3 -1 -4 - 209 - 

1998 209 - 3 4 3 -3 1 -2 - 207 - 

1999 207 4 2 3 9 2 -6 -4 - 203 - 

2000 203 1 2 - 8 -1 -8 -9 - 194 - 

2001 220 4 1 1 4 3 -3 - - 220 - 

2002 220 2 2 - 5 - -5 -5 - 215 - 

2003 215 - 2 - 4 -2 -4 -6 - 209 - 

2004 209 1 2 6 7 -1 -1 -2 - 207 - 

2005 207 2 1 11 2 1 9 10 - 217 - 

2006 217 2 1 3 7 1 -4 -3 - 214 - 

2007 214 1 2 8 4 -1 4 3 - 217 - 

2008 217 2 1 36 11 1 25 26 - 243 - 

2009 243 4 5 4 9 -1 -5 -6 - 237 - 

2010 237 3 7 11 11 -4 - -4 - 233 - 

2011 245 3 3 14 5 - 9 9 - 254 - 

2012 254 - 2 12 7 -2 5 3 - 257 - 

2013 257 2 1 6 10 1 -4 -3 - 254 - 

2014 254 1 - 13 8 1 5 6 - 260 - 

2015 260 1 4 5 5 -3 - -3 - 257 - 

2016 257 1 2 6 5 -1 1 - - 257 - 

2017 257 2 2 3 6 - -3 -3 - 254 - 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

http://www.csu.cz/
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Následuje graf s procentuálními ukazateli věkového složení obyvatel obce Chraštice. Nejvíce 

je zde zastoupena věková kategorie ženy nad 15 let v počtu 50,2 %. V obci Chraštice je 14,1 % 

dětí do 15 let. 

 

Graf .3. Věková struktura obyvatel obce Chraštice v roce 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: MVČR, www.mvcr.cz 

 

Následující tabulka nám zobrazuje změnu počtu obyvatel obce Chraštice za jednotlivé roky 

2013-2019, kdy za celé období nám nepatrně klesl počet obyvatel, a to ve všech věkových 

kategoriích. 

 

Tabulka č. 4. Změna počtu obyvatel obce Chraštice za jednotlivé roky 2012-

2018 

 

Datum Muži (do 15.let) Muži (nad 15.let) Ženy (do 15.let) Ženy (nad 15.let) Změna Celkem 

31.12.2018 17 109 16 109 -3 251 

31.12.2017 17 113 17 107 -3 254 

31.12.2016 17 111 18 111 0 257 

31.12.2015 17 111 18 111 -3 257 

31.12.2014 20 112 20 108 6 260 

31.12.2013 23 106 17 108 -3 254 

31.12.2012 23 106 19 109  257 

Zdroj: MVČR, www.mvcr.cz 

 

Ve výše uvedené tabulce máme podrobněji zobrazeno věkové složení obyvatelstva v obci. Ve 

sledovaném období se počet obyvatel v obci významně neměnil, pouze v roce 2016 došlo 

k výraznějšímu poklesu. 

http://www.mvcr.cz/
http://www.mvcr.cz/
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Tabulka č. 5. Vzdělanostní struktura obyvatel obce Chraštice v roce 2011 

  Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 178 93 85 

z toho podle stupně vzdělání 

bez vzdělání - - - 

základní včetně 
neukončeného 

31 13 18 

střední vč. vyučení (bez 
maturity) 

63 40 23 

úplné střední (s 
maturitou) 

50 21 29 

nástavbové studium 4 3 1 

vyšší odborné vzdělání 7 5 2 

vysokoškolské 18 7 11 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

V tabulce č. 5 máme vzdělanostní přehled obyvatel obce Chraštice v roce 2011 dle SLDB. 

Nejvíce je zde zastoupena skupina obyvatel se vzděláním středním vč. vyučení (bez maturity) 

a to z cellových 178 obyvatel je tato skupina zastoupena v počtu 63 osob. Následuje počet 50 

osob, které měly úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Procentuální vyjádření je uvedeno 

v grafu č. 4. 

Graf .4. Vzdělanostní struktura obyvatel obce Chraštice v roce 2011 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

V následujících tabulkách uvádíme data, která nám blíže specifikují obyvatelstvo obce podle 

pohlaví a druhu pobytu, státního občanství, národnosti a náboženské víry. Poslední tyto údaje 

byly uvedeny na základě SLDB v roce 2011 Českým statistickým úřadem. 
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http://www.csu.cz/
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Tabulka č. 6. Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu v obci 

Chraštice v roce 2011 

 

Druh pobytu 

Obyvatelstvo 

z toho ženy z toho muži celkem v procentech 

s trvalým pobytem 212 99,50 % 97 115 

s dlouhodobým pobytem 1 0,50 % 1 0 

narození v obci obvyklého 
bydliště 

75 35,20 % 27 48 

bydlící před rokem ve stejné 
obci 

168 78,90 % 74 94 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Tabulka č. 6 nám uvádí údaje o obyvatelstvu v obci Chraštice dle pohlaví a druhu pobytu v roce 

2011. V roce 2011 bylo v obci Chraštice 254 obyvatel. K trvalému pobytu bylo přihlášeno 212, 

z toho 115 mužů a 97 žen. 

 

Tabulka č. 7. Obyvatelstvo podle státního občanství v obci Chraštice v roce 

2011 

Státní občanství 

Obyvatelstvo 

z toho ženy z toho muži celkem v procentech 

Česká republika 212 99,5 % 97 115 

Slovenská republika 0 0 0 0 

Ostatní země EU 0 0 0 0 

Nezjištěno 0 0 0 0 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Ve výše uvedené tabulace je uveden přehled obyvatel v obci Chraštice v roce 2011 podle 

státního občanství. V obci Chraštice v uvedeném roce žilo 212 obyvatel se státním občanstvím 

České republiky, kteří odevzdali vyplněný dotazník při SLDB. Celkem v roce 2011 bylo 

evidováno v obci Chraštice 254 obyvatel. Výsledky jsou z posledního SLDB, které proběhlo 

v roce 2011, další SLDB je plánované na rok 2021. 

 

 

 

 

http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/
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Tabulka č. 8. Obyvatelstvo podle národnosti v obci Chraštice v roce 2011  

Národnost 

Obyvatelstvo 

z toho ženy z toho muži celkem v procentech 

česká 151 71,23 % 69 82 

moravská 0  0  0  0  

slovenská 0  0  0  0  

německá 0  0  0  0  

romská 0  0  0  0  

ukrajinská 0  0  0  0  

vietnamská 0  0  0  0  

neuvedeno 61 28,77 % 28 33 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

Tabulka č. 8 nám udává informace o národnostních menšinách v obci. Ze SLDB vychází, že 

v obci Chraštice žije nejvíce osob s českou národností a u 28,77 % nebyla národnost zjištěna. 

 

Tabulka č. 9. Obyvatelstvo podle náboženské víry v obci Chraštice v roce 2011 

Náboženská víra 

Obyvatelstvo 

z toho ženy z toho muži celkem 
v 

procentech 

Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani 
náboženské společnosti 7 0,41 % 4 3 

Věřící – hlásící se k církvi, náboženské 
společnosti 42 17,07 % 21 21 

z toho:         

Církev římskokatolická 
33 13,41 % 17 16 

Církev československá husitská 
6 2,44 % 4 2 

Českobratrská církev evangelická 
0 0 0 0 

Pravoslavná církev v českých zemích 
0 0 0 0 

Bez náboženské víry 68 
27,64 % 27 41 

Neuvedeno 96 
39,02 % 46 50 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Z celkového počtu obyvatel, kteří v roce 2011 vyplnili dotazník k SLDB se 17,07 % hlásí k církvi 

nebo náboženské společnosti. V uvedených 17,07 % je zastoupena nejvíce římskokatolická 

církev. Bez náboženské víry je 27,64 % obyvatel obce. Pro období 2012-2018 nejsou tyto údaje 

k dispozici. 

http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/
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2.2. Sociální situace v obci 

Tabulka č. 10. Vývoj demografické křivky v období 2013-2018 

Ukazatel 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel 254 260 257 257 254 251 

Podíl obyvatel ve věku 0–14 let 
na celkovém počtu obyvatel (%) 

16 15 16 20 13 13 

Počet obyvatel ve věku 0–14 let 42 40 41 34 33 33 

Podíl obyvatel ve věku 65 a více let 
na celkovém počtu obyvatel (%) 

18 18 22 21 22 21 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let 45 51 55 56 55 54 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let 167 169 161 167 166 164 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Abychom správně vyhodnotili demografický vývoj a sociální situaci v obci musíme porovnat 

věkové skupiny obyvatelstva v obci za posledních 6 let. Tento přehled nám podrobně 

znázorňuje výše uvedená tabulka. 

 

Tabulka č. 11. Stav obyvatel k 31.12.2018 dle věkového složení obyvatelstva 

  Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 251 124 127 

z toho ve věku (let) 

0-14 33 17 16 

15-64 166 85 79 

65 a více 54 23 31 

Průměrný věk (let) 44,0 41,8 46,1 
Zdroj: ČSÚ, www.kurzy.cz 

 

Tabulka nám přehledně znázorňuje věkové složení obyvatelstva k 31.12.2018. Nejvíce je zde 

zastoupena věková kategorie 15-64, a to 65 %. Tento ukazatel je velice příhodný dle dalších 

prognóz demografické křivky v obci. Nicméně je nutné přihlédnout k celkovému trendu 

stárnutí populace, kdy je předpoklad, že v následujících letech se procento produktivního 

obyvatelstva v obci bude snižovat. Potvrzuje nám to i počet obyvatel v kategorii 65 a více let, 

která tvoří 21 % obyvatel obce. 

http://www.csu.cz/
http://www.kurzy.cz/
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2.3. Spolková, osvětová a informační činnost 

 
Sbor dobrovolných hasičů Chraštice 
SDH Chraštice byl založen v roce 1898. V loňském roce tento sbor oslavil 
120 let od vzniku. V současné době má 35 členů.  Starostou sboru je 
Miroslav Kott. Základna SDH se rozšířila o 12 malých hasičů, z toho 2 
děvčata a 10 chlapců. Sbor mladých hasičů v obci Chraštice vede vicemistr 
hasičského sportu Tomáš Jouja. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Zdroj: Obec Chraštice 

 

 
Sportovní klub Chraštice 

Při ZŠ a MŠ Chraštice vznikl před několika lety jako nezisková organizace sportovní klub, který 
sdružuje oddíly stolního tenisu a florbalu. Jeho členy jsou nejenom žáci školy, ale i dorostenci 
a dospělí sportovci. Předsedou SK Chraštice je pan Lubor Vopat ze Sedlečka. Členství v SK 
Chraštice je dobrovolné a činnost se řídí schválenými stanovami, které byly řádně registrovány 
MV ČR. Na svoji sportovní činnost získal klub dotaci z Fondu sportu a volného času od 
Krajského úřadu Středočeského kraje.  

Skauti z Chraštic 

V obci Chraštice působí skautský oddíl, který vznikl v roce 1990. Vedoucím oddílu je Karel 
Derfl, přezdívaný mezi skauty Marčello. Skautská klubovna je v 1.patře budovy čp.2 (dříve 
škola, nyní obecní úřad). Skauti z Chraštic táboří od roku 1991 každý rok v létě na svém 
tábořišti u Orlické přehrady. Zajímavostí tohoto místa je, že zde přibližně před 1000 lety bývalo 
slovanské hradiště.    
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TJ Sokol Chraštice 

TJ Sokol Chraštice byl založen v roce 1920. V současné době se skládá z 15 členů. Starostou 
TJ Sokol Chraštice je pan Petr Císař st. 

Budova „Sokolovny“ byla vybudována v roce 1924. V roce 2005 proběhla částečná 
rekonstrukce v podobě nové střechy a rekonstrukce sálu (nové parkety, obložení stěn). V roce 
2019 byla namontována nová okna a dveře.  

Každoročně se zde pořádají volejbalové velikonoční turnaje s účastí družstev z okolních 
sokolských jednot. 

 Český svaz včelařů, o. s. 

Základní organizace Chraštice, Evidenční číslo - 11 207 

V Chrašticích dlouhodobě působí dobrovolné občanské sdružení chovatelů 
včel.  Sdružuje včelaře obcí Bukovany, Holušice, Chraštice, Chrastičky, 
Kletice, Kozárovice, Zalužany.  

Úkolem a cílem je propagovat vztah a lásku k přírodě, význam včelařství pro zemědělství, 
lesnictví, ekologii a celou společnost. Také zabezpečovat a podporovat nejen činnost vlastní a 
součinnost s ostatními subjekty, ale též dalších zájemců a mladé generace pro včelařství a 
včelaření. 

V ZO ČSV o. s. Chraštice je sdruženo celkem 18 včelařů, kteří se starají o 164 včelstev 

Dále v lokalitě chovají včely další tři neorganizovaní včelaři se 16 včelstvy.   
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3. Hospodářství 

3.1.  Ekonomická situace v obci 

Charakter hospodářství v obci 

V obci Chraštice je většina obyvatel obce závislá na dojíždění za prací, nejčastěji do měst 

Příbrami, Březnice nebo Mirovic.   Pracovní příležitosti nabízí obyvatelům obce také 

v omezeném počtu společnosti místních i dalších podnikatelů v regionu, a to hlavně Základní 

a mateřská škola Chraštice. V blízkosti obce se nachází čerpací stanice společnosti R-Produkt 

s.r.o., kde se obyvatelům obce nabízí využití pracovních míst v blízkosti svého bydliště. 

Spolupráce mezi podnikatelskými subjekty probíhá na několika úrovních. Snahou obce je 

neomezovat tyto subjekty, spíše je podporovat v jejich činnosti. Poptávka po plochách 

z podnikání z řad podnikatelů existuje. 

 

Struktura podnikatelských subjektů působících v obci 

Tabulka č. 12. Podnikatelské subjekty v obci Chraštice   

Fyzická osoba – OSVČ Předmět činnosti Sídlo 

Alexandra García Gjurič Činnosti v oblasti informačních technologií Chraštice 27 

Bouček Roman Výroba, obchod a služby Chraštice, Chraštičky 37 

Císař Jiří Výroba, obchod a služby Chraštice, Chraštičky 56 

Císař Petr Výroba, obchod a služby Chraštice, Chraštičky 56 

Císařová Jiřina Hostinská činnost Chraštice, Chraštičky 56 

Cíza Milan Výroba, obchod a služby Chraštice, Chraštičky 27 

Cízová Ludmila Maloobchod v nespecializovaných 
prodejnách 

Chraštice, Chraštičky 27 

Čejková Dana Účetnické a auditorské činnosti Chraštice 17 

Čonková Kristýna Výroba, obchod a služby Chraštice 43 

Derfl Karel Výroba a obchod Chraštice 40 

Mgr. Derfl Karel Maloobchod v nespecializovaných 
prodejnách 

Chraštice 40 

Dvořák Miloslav Opravy a údržba motorových vozidel Chraštice 14 

Gavlák Lukáš Silniční nákladní doprava Chraštice 13 

Hostovský Petr Výroba a obchod Chraštice, Chraštičky 16 

Huptych Jiří Výroba, obchod a služby Chraštice 34 

Jašek Martin Zednictví Chraštice 62 

Kott Libor Silniční nákladní doprava Chraštice 4 

Král Robin Zámečnictví, nástrojářství Chraštice 9 

Kubíček Roman Opravy a údržba motorových vozidel Chraštice, Chraštičky 26 

Melichar Zdeněk Rostlinná a živočišná výroba Chraštice 67 

Mráz František Výroba, obchod a služby Chraštice 43 

Mráz Jakub Výroba a obchod Chraštice 43 

Nežerka Karel Zednictví Chraštice 11 

Novák Tomáš Maloobchod v nespecializovaných 
prodejnách 

Chraštice 64 
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Fyzická osoba – OSVČ Předmět činnosti Sídlo 

Ing. Peterka Lukáš Činnosti v oblasti informačních technologií Chraštice 63 

Peterka Pavel Výroba, obchod a služby Chraštice 63 

Říha Jaroslav Maloobchod s železářským zbožím Chraštice 50 

Říhová Alena Maloobchod v nespecializovaných 
prodejnách 

Chraštice 50 

Skala Miroslav Maloobchod s masem a mastnými výrobky Chraštice 65 

Skalová Klára Výroba, obchod a služby Chraštice 65 

Skalová Renata Velkoobchod a maloobchod Chraštice 65 

Staneland Bethany Výroba a obchod Chraštice 20 

Šetka Michal Výroba a obchod Chraštice, Chraštičky 36 

Šnejdar Jiří Pokrývačství, tesařství Chraštice 41 

Šťastný Jiří Zámečnictví, nástrojářství Chraštice, Chraštičky 29 

Thiel Petr Zednictví Chraštice 18 

Thielová Olga Maloobchod v nespecializovaných 
prodejnách 

Chraštice 18 

Ing. Trávníček Václav Truhlářství, podlahářství Chraštice 20 

Váňová Lipertová Alena Kadeřnické, kosmetické a podobné 
činnosti 

Chraštice 40 

Vlk Lubomír Smíšené hospodářství Chraštice, Chraštičky 17 

Vogeltanz Pavel Instalatérství Chraštice 66 

Vogeltanzová Hana Účetnické a auditorské činnosti Chraštice 66 

Vokálová Eva Kadeřnické, kosmetické a podobné 
činnosti 

Chraštice 69 

Záveská Jitka Činnost účetních poradců Chraštice 47 

Zelenková Lenka Výroba, obchod a služby Chraštice 70 

Zrostlík Josef Pěstování plodin jiných než trvalých Chraštice, Chraštičky 47 
Zdroj: www.ares.cz 

 

 

V obci Chraštice je struktura evidovaných podnikatelských subjektů rozdělena v roce 2018 na 

33 právnických osob a 60 osob samostatně výdělečně činných.  

Z uvedených údajů ve Veřejném rejstříku v obci Chraštice a Chraštičky je uvedeno 61 osob, 

z toho 14 má přerušenou živnost. 

Dále je zde vedeno 29 provozoven. Z celkového počtu 61 osob samostatně výdělečně činných 

sídlí 12 v přilehlé osadě Chraštičky. 

V obci Chraštice Úřad práce na začátku roku 2019 evidoval 2 nezaměstnané a 2 volná pracovní 

místa. 

V následující tabulce je uveden přehled podnikatelských subjektů – právnických osob, kterým 

bylo vydáno IČO a nezanikly se sídlem v obci Chraštice a Chraštičky. Z právnických osob se 

v obci Chraštice nachází 20 společností s ručením omezeným, z toho 10 v likvidaci. Dále se zde 

nachází 11 spolků, 1 příspěvková organizace a 1 ÚSC. 

 

 

http://www.ares.cz/
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Tabulka č. 13. Právnické osoby, kterým bylo vydáno IČO a nezanikly /osoby 

registrované v RES/ 

IČO Název Sídlo 
26894793 BEGAMONT s.r.o. v likvidaci  Chraštice 18, 262 72 Chraštice 

25631756 CAR TRANSPORT-JC s.r.o. " v likvidaci" Chraštice 18, 262 72 Chraštice 

24726940 CJP s.r.o. Chraštičky 56, 262 72 Chraštice 

61459976 ČEKKO s.r.o. v likvidaci Chraštice 18, 262 72 Chraštice 

28539231 DDL – trade, s.r.o. Chraštice 4, 262 72 Chraštice 

64616991 Gut Atyp spol. s r.o. v likvidaci Chraštice 18, 262 72 Chraštice 

27379671 HEMP PRODUCTION CZ, s.r.o. Chraštice 7, 262 72 Chraštice 

71001913 Honební společenstvo Chraštice Chraštičky 27, 262 72 Chraštice 

22821881 Klub přátel Slovanského hradiště Chraštice 40, 262 72 Chraštice 

60490055 LAVIČKA s.r.o. v likvidaci Chraštice 18, 262 72 Chraštice 

60733632 MS OMEGA, s.r.o. v likvidaci  Chraštice 18, 262 72 Chraštice 

47071656 MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ CHRAŠTICE Chraštice, PSČ 262 83 

49549839 Nemovitosti Krajc, spol. s r.o. Chraštice 7, 262 72 Chraštice 

5421993 Netscope Creation s.r.o. Chraštičky 8, 262 72 Chraštice 

22681507 Občanské sdružení Trvalá obnova školy Chraštice 44, 262 72 Chraštice 

242331 Obec Chraštice Chraštice 2, 262 72 Chraštice 

24128571 Petr "PIP" s.r.o. Chraštice 64, 262 72 Chraštice 

29137489 Petr Káš s.r.o. Chraštičky 43, 262 72 Chraštice 

60775491 PRADĚD TRADE s.r.o. v likvidaci  Chraštice 18, 262 72 Chraštice 

45478163 Prométheus, spol. s r.o. "v likvidaci" Chraštice 18, 262 72 Chraštice 

62957261 R-PRODUKT s.r.o.  Chraštice 64, 262 72 Chraštice 

25782142 R-produktion s.r.o. Chraštice 64, 262 72 Chraštice 

47540508 Ř & B spol. s r.o. Chraštice 7, 262 72 Chraštice 

66325269 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů  Chraštice 2, 262 72 Chraštice 

26730987 Společenství vlastníků domu č.p. 45 v Chrašticích Chraštice 45, 262 72 Chraštice 

61903922 Společnost rodičů a přátel ZŠ Chraštice Chraštice 

4765133 Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chraštice Chraštice 44, 262 72 Chraštice 

26609827 Sportovní klub Chraštice p. Březnice, Chraštice čp. 44 

61905143 Tělocvičná jednota Sokol Chraštice Chraštice 48, 262 72 Chraštice 

26433478 UNIVERS BV, s.r.o. v likvidaci  Chraštice 18, 262 72 Chraštice 

1536257 Vlastníci pozemků dotčených stavbou rychlostní komunikace  Chraštičky 27, 262 72 Chraštice 

578126 Waterman, společnost s ručením omezeným "v likvidaci Chraštice 18, 262 72 Chraštice 

68998503 Základní škola a mateřská škola Chraštice Chraštice 44, 262 72 Chraštice 
Zdroj: www.kurzy.cz 

 

V obci Chraštice sídlí celkem 33 právnických osob, kterým bylo vydáno IČO a nezanikly.  V roce 

2018 je z 33 právnických osob, které sídlí v obci Chraštice, z toho 10 v likvidaci. 

 

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/26894793/begamont-sro-v-likvidaci/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/25631756/car-transport-jc-s-r-o-v-likvidaci/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/24726940/cjp-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/61459976/cekko-sro-v-likvidaci/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/28539231/ddl-trade-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/27379671/hemp-production-cz-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/71001913/honebni-spolecenstvo-chrastice/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/22821881/klub-pratel-slovanskeho-hradiste/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/60490055/lavicka-sro-v-likvidaci/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/60733632/ms-omega-sro-v-likvidaci/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/47071656/myslivecke-sdruzeni-chrastice/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/49549839/nemovitosti-krajc-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/05421993/netscope-creation-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/22681507/obcanske-sdruzeni-trvala-obnova-skoly/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/00242331/obec-chrastice/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/24128571/petr-pip-s-r-o/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/29137489/petr-kas-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/60775491/praded-trade-sro-v-likvidaci/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/45478163/prometheus-s-r-o-v-likvidaci/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/62957261/r-produkt-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/25782142/r-produktion-sro/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/47540508/r-b-s-r-o/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/61903922/spolecnost-rodicu-a-pratel-zs-chrastice/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/04765133/spolek-rodicu-a-pratel-zs-a-ms-chrastice/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/26609827/sportovni-klub-chrastice/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/61905143/telocvicna-jednota-sokol-chrastice/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/26433478/univers-bv-sro-v-likvidaci/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/68998503/zakladni-skola-a-materska-skola-chrastice/
http://www.kurzy.cz/
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Tabulka č. 14.  Přehled registrovaných podniků a podniků se zjištěnou 

aktivitou v obci Chraštice v roce 2018 

  
Registrované 

podniky 

Podniky se 
zjištěnou 
aktivitou 

Celkem 94 56 

Fyzické osoby 61 42 

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona 55 37 

Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského zákona 1 0 

Zemědělští podnikatelé 5 5 

Právnické osoby 33 14 

Obchodní společnosti 20 9 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

Z uvedené tabulky je patrné, že v roce 2018 v obci Chraštice převládají osoby samostatně 

výdělečně činné, registrované jako fyzické osoby, a to v počtu 61, se zjištěnou aktivitou 42. 

Celkem bylo v roce 2018 v obci Chraštice 94 podnikatelských subjektů, z toho 56 se zjištěnou 

aktivitou. Právnické osoby zde zastupuje 33 registrovaných podniků, z toho 14 se zjištěnou 

aktivitu.  V obci je 1 fyzická osoba podnikající dle jiného než živnostenského zákona a 5 

registrovaných subjektů v oboru zemědělství.  Uvedené uskupení nám přehledně znázorňuje 

i následující graf. 

Graf .5. Počet podnikatelských subjektů podle právní formy v obci Chraštice v roce 2018 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 
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V následujícím grafu jsou podnikatelské subjekty rozděleny dle odvětví, ve kterém podnikají. 

Z celkového počtu 56 podnikatelských subjektů se nejvíce věnuje oboru velkoobchod a 

maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, následuje stavebnictví a zemědělství, 

lesnictví, rybářství. 

 

Graf .6. Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31.12.2018 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Strukturu podnikatelských subjektů můžeme dále rozdělit na podnikatelské subjekty bez 

zaměstnanců a se zaměstnanci.  
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Tabulka č. 15. Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti obce 

Chraštice v roce 2017 

 Počet zaměstnanců Kategorie Absolutně Relativně % 

do 10 mikro podniky 4 4,26 

10-49 malé podniky 4 4,26 

50 střední podniky 0 0 

250 a více velké podniky 0 0 

počet subjektů bez zaměstnanců   86 91,48 
Zdroj: www.risy.cz 

V obci Chraštice se nachází dle posledních statistických údajů uvedených v roce 2018 94 

podnikatelských subjektů, z toho 1 svobodné povolání, 61 samostatně výdělečně činných 

osob, 33 právnických osob, 4 mikropodniky a 4 malé podniky. 

  

Pozemkové úpravy v obci 

Pro správní území obce Chraštice není k dispozici žádná územně plánovací dokumentace. 

Podkladem je v současné době Návrh územní plánu obce Chraštice z roku 2009. 

Řešeným územím územního plánu obce je správní území obce Chraštice, sestávající se 

z jediného katastrálního území Chraštice. 

Hlavními požadavky v návrhu jsou: stanovení podmínek pro důslednou obnovu a udržení 

kvality původní historické urbanistické struktury i volné krajiny, rehabilitace veřejných prostor 

(střed obce, místní uliční síť), vymezení rozvojových ploch především pro funkci obytnou, 

vymezení případných veřejně prospěšných staveb, stanovení zásad šetrného využívání území 

a jeho trvale udržitelného rozvoje, odmítnutí požadavků na ochranu a tvorbu životního 

prostředí v zastavěném území i mimo něj, stanovení základní koncepce dopravní a technické 

infrastruktury; to vše z hlediska harmonického začlenění obce do okolní krajiny. Při rozvoji 

nových území je nutno vycházet z charakteru obce a uchovat její tradiční ráz. 

Základním výchozím podkladem pro vypracování návrhu územního plánu obce Chraštice bylo 

Zadání územního plánu obce Chraštice (Chraštice 2009). 

 

 

 

 

Zdroj: Návrh územního plánu Chraštice (2009) 

http://www.risy.cz/
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Komerční služby v obci, chybějící komerční služby v obci 

Charakter obce určuje její poloha v sídelní struktuře a dobré spojení s nejbližším městem 

Příbramí, kde jsou uspokojovány částečně potřeby i základní vybavení (zdravotnictví, sociální 

služby a kultura) obce. Obyvatelé obce mohou dále využívat komerční vybavení blízké obce 

Milín, kde se nachází také zdravotnické středisko, nákupní a kulturní středisko.  V obci 

Chraštice je k dispozici Základní a mateřská škola Chraštice, dále pošta a knihovna. Ke 

sportovním aktivitám mohou obyvatelé obce využít hřiště a sokolovnu v severní části obce SK 

Chraštice. Ubytování je k dispozici v blízkém motelu u čerpací stanice OMV. 

Rekreace 

Katastrální území obce Chraštice se 

nachází v poměrně blízkém kontaktu 

s atraktivní krajinou rekreační oblasti 

vodní nádrže Orlík, která se rozkládá 

několik kilometrů na východ od 

Chraštic. I území obce leží v atraktivní 

krajině, byť ne tak intensivně 

rekreačně využívané, jako bezprostřední lem vodní nádrže. 

V obci Chraštice je individuální rekreace ve formě chalupaření a je rozšířena spíše okrajově. 

Nachází se zde pouze několik staveb, které nejsou užívány k trvalému bydlení, ale 

k chalupaření. Pro každodenní rekreaci a turistiku v krajinném zázemí sídla jsou využitelné 

prostory v okolí obce Chraštice. Území je dobře prostupné, existují zde historické trasy, které 

spolu s množstvím zeleně, zajímavým 

členitým terénem, způsobem využití 

krajiny a četností míst výhledů je 

atraktivní zejména pro turistiku. 

Územím vede hlavní turistická trasa 

Milín – Podholušice. V obci se nachází 

významné kulturní a architektonické 

hodnoty. Rozvoj obce ovšem pro 

intenzivnější rekreační využití je spíše nepravděpodobný. 
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Rekreační ubytování v obci není a pro blízkost Příbrami a ubytování na čerpací stanici OMV ani 

není vyžadována. Individuální rekreace v obci není příliš rozšířena. Dle údajů ze sčítání 2011 je 

v obci 34 objektů využíváno k rekreaci ze 117 obydlených domů. V obci nejsou žádné chatové 

a zahrádkové osady. 

 

3.2. Trh práce 

Obyvatelé v aktivním věku 

Tabulka č. 16. Obyvatelé obce Chraštice podle ekonomické aktivity v roce 2011 

  Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 113 61 52 

v tom 

zaměstnaní 104 56 48 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 72 39 33 

zaměstnavatelé 10 6 4 

pracující na 
vlastní účet 

16 10 6 

ze zaměstnaných 

pracující důchodci 13 7 6 

ženy na mateřské 
dovolené 

4 0 4 

nezaměstnaní 9 5 4 

Ekonomicky neaktivní celkem 92 48 44 

z toho 
nepracující důchodci 42 19 23 

žáci, studenti, učni 29 18 11 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 8 6 2 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Tabulka je zpracována na základě dat z posledního SLDB v roce 2011 bylo ekonomicky 

aktivních 45 % obyvatel (zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ, pracující důchodci, ženy na 

mateřské dovolené, nezaměstnaní). Dále nám tabulka znázorňuje počet nepracujících 

důchodců, který je tvořen 17 % z celkového počtu 254 obyvatel v roce 2011. 

Převažující skupinou v oblasti ekonomicky aktivních obyvatel jsou zaměstnanci, a to 64 %. 

Důležitým ukazatelem je počet nezaměstnaných, který v roce 2011 činil 3,6 %, kdy v roce 2019 

se obce pohybuje již na 1,21 %. 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v obci Chraštice nepatrně převyšuje ekonomicky neaktivní, 

tento fakt můžeme vysvětlit i stárnutím obyvatelstva v obci, kdy nepracující důchodci tvoří 

necelou ¼ obyvatel obce. 

http://www.csu.cz/
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Dalším důležitým ukazatelem pro analýzu fungujícího hospodářství v obci je počet vyjíždějících 

z obce. Poslední statistická data jsou k dispozici z posledního SLDB, které bylo v roce 2011. 

V uvedeném roce vyjíždělo z obce 25 % obyvatel, z toho 73 % do zaměstnání. 

 

Graf .7. Počet obyvatel obce Chraštice vyjíždějících do zaměstnání a škol v roce 2011 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Dalším ukazatelem pro analýzu hospodářství v oblasti nezaměstnanosti máme počet 

podnikatelských subjektů v obci Chraštice dle počtu zaměstnanců ve sledovaném období 

2012-2018. 

V obci Chraštice od roku 2012 počet zjištěných podnikatelských subjektů nepatrně stoupá. U 

podnikatelských subjektů bez zaměstnanců byl zaznamenán vzestup od počátku sledovaného 

období. V roce 2018 je počet podnikatelských subjektů v obci Chraštice 82, které nemají 

přerušenou živnost, z toho 10 subjektů je v likvidaci. V níže uvedené tabulce máme uveden 

přehled podnikatelských subjektů působících v obci Chraštice dle velikosti podle zaměstnanců 

v letech 2012-2019. 
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 Počet podnikatelských subjektů působících v obci Chraštice dle velikosti podle zaměstnanců 

v letech 2012-2019 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet podnik. 
subjektů bez 
zaměstnanců 

27 29 30 32 34 37 37 37 

Počet podnik. 
subjektů s    1-9 

zaměstnanci 
4 4 4 4 4 4 4 4 

Počet podnik. 
subjektů s 10-19 

zaměstnanci 
3 3 3 3 3 3 3 3 

Počet podnik. 
subjektů s 20-49 

zaměstnanci 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Počet podnik. 
subjektů s 50-99 

zaměstnanci 
 -  -   -  -  -   -  -  - 

Počet podnik. 
subjektů s 100-249 

zaměstnanci 
 -   -   -   -   -   -   -  - 

Počet podnik. 
subjektů s 250-499 

zaměstnanci 
 -  -  -   -   -   -   -  - 

Počet podnik. 
subjektů s 500-999 

zaměstnanci 
 -  -  -  -  -  -  -  - 

Počet podnik. 
subjektů s 1000-

2499 zaměstnanci 
 -  -  -  -  -  -  -  - 

Počet podnik. 
subjektů s 2500 a 
více zaměstnanci 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

Počet podnik. 
subjektů – 
nezjištěno 

32 32 33 33 37 37 37 38 

Zdroj www.mfcr.cz 

 

 

 

 

 

http://www.mfcr.cz/
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Tabulka č. 17. Počet nezaměstnaných osob v obci Chraštice v letech 2014-2019 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Uchazeči o zaměstnání v evidenci 
úřadu práce – dosažitelní 

13 13 18 6 7 2 

Podíl nezaměstnaných osob (v %) 
7,78 7,78 10,65 3,73 4,19 1,21 

Pracovní místa v evidenci úřadu 
práce 

3 4 5 7 7 2 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

 

Z výše uvedené tabulky můžeme vysledovat vývoj nezaměstnanosti, a to i vzhledem 

k dosahovaným hodnotám, a i k relativně krátké době navýšení nezaměstnanosti vzhledem 

k negativnímu ekonomickému vývoji v České republice v ČR na začátku sledovaného období. 

V roce 2016 nám podíl nezaměstnaných osob tvoří 10,65 %. Na konci sledovaného období, tj. 

první čtvrtletí roku 2019 klesl podíl nezaměstnaných osob na 1,21 %. 

V grafu č. 8 je znázorněn vývoj nezaměstnanosti ve sledovaném období 2014-2019, kdy na 

začátku roku 2018 se počet nezaměstnaných pohybuje v počtu 7 a následně v průběhu roku 

klesl na počet 2 nezaměstnaní. Tento pokles můžeme přičíst i celorepublikovému poklesu 

nezaměstnanosti. 

S porovnáním situace v SO ORP Příbram, kdy nezaměstnanost v roce 2014 byla 10,17 % a 

v roce 2018 klesla na 4,28 % se obec Chraštice pohybuje na hranici průměrné nezaměstnanosti 

v správním obvodu Příbram.  

Graf .8. Vývoj počtu nezaměstnaných osob v období 2014-2019 
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Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

4. Infrastruktura 

4.1. Technická infrastruktura 

Pitná voda 

Obec je zásobována vodou veřejnou vodovodní sítí z obecních vodních zdrojů, jimiž jsou dvě 

studny severně od Chraštiček, v údolí potoka při silnici na Strakonice. Starší studna je kopaná, 

vystrojená betonovými skružemi průměru 150 cm, s hloubkou 8,5 m a vydatností cca 1 l/s. 

V roce 1987 byla v blízkosti zřízena další studna s přibližně stejnou velikostí. Od zdrojů je voda 

dopravována přímo do spotřebiště prostřednictvím čerpací stanice. Veřejné vodovodní řady 

jsou převážně v profilech PE 50. Zemědělský areál v Chraštičkách je zásobován vodou z vlastní 

studny. 

 

Dešťové vody 

Dešťové vody v obci jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě obce. 

Bližší údaje o této kanalizaci nejsou známy. Zbytek dešťových vod je odváděn systémem 

příkopů, struh a propustků do místní bezejmenné vodoteče. Navržená koncepce předpokládá, 

že v sídle nebude zřizována nová dešťová kanalizace. Po odvádění čistých dešťových vod 

v blízkosti zastavěného území se počítá se vsakováním na vlastních pozemcích nových 

rozvojových ploch. 

Odkanalizování a čištění odpadních vod 

Splašková kanalizace v obci je prozatím vybudována pouze v části Chraštice. Délka stok je 1973 

m. Sídlo leží na rozvodí, odpadní vody z jižní části jsou přečerpávány pomocí čerpací stanice. 

Čistírna odpadních vod je situována severně pod obcí u rybníku Na Dole.  V obci Chraštičky 

v současné době není kanalizace. Obec v následujícím období plánuje její výstavbu. 

 

Plyn 

Obec není plynofikována. 

 

 

Zdroj: Návrh územního plánu obce Chraštice, 2009 

 

http://www.csu.cz/
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Odpadové hospodářství 

Současný stav nakládání s odpady je obecně charakterizován jako fungující systém svozu a 

likvidace odpadu. V roce 2017 (data za rok 2018 nejsou za obce ještě k dispozici) bylo v České 

republice vyprodukováno 34,5 mil. tun všech odpadů. Z toho činily 1,5 mil. tun nebezpečné 

odpady a 33 mil. tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR připadá 3 259 kg/obyv. všech 

odpadů (142 kg nebezpečných/obyv. a 3 117 kg ostatních/obyv.). 

Odpady byly převážně využívány. Z 34,5 mil. tun všech odpadů jich bylo 84 % využito, z toho 

81 % materiálově a 3 % energeticky. Na skládkách skončilo 10 % všech odpadů. 

Významnou skupinou jsou komunální odpady, jichž obyvatelé ČR v roce 2017 vyprodukovali 

5,7 mil. tun. Na jednoho občana ČR tedy vychází 537 kg/obyv. Podíl komunálních odpadů na 

celkové produkci odpadů tvořil 16,5 %. 

V roce 2017 bylo využito 50 % vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 38 % 

materiálově a 12 % energeticky. Na skládkách bylo uloženo 45 % komunálních odpadů (v roce 

2016 to bylo rovněž 45 %). 

V odpadových systémech obcí a měst ČR se v roce 2018 vytřídilo více než 665,5 tisíce tun 

odpadů. To znamená, že každý občan ČR vytřídil loni v průměru téměř 63 kg odpadů, což je o 

3 kg více než v roce 2017. V roce 2017 v obci Chraštice bylo vytříděno 9,6 t, což je v průměru 

37 kg/obyvatele/rok.  V této oblasti se obec Chraštice pohybuje v podprůměrných hodnotách 

ve třídění odpadu.  V obci Chraštice jsou umístěny celkem 4 hnízda na tříděný odpad (2 -

Chraštice, 2 – Chraštičky). 

Obec Chraštice v roce 2019 vstoupila do Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, jehož jednou 

z hlavních činností v oblasti odpadového hospodářství je projekt „Zefektivnění nákladů na svoz 

a likvidaci odpadu“. Projekt se zabývá otázkou snížení nákladů obcí na svoz odpadů a 

společným řešením obcí v oblasti odpadového hospodářství po ukončení skládkování v roce 

2024. 

V následujících tabulkách je uveden přehled o množství odpadu v obci Chraštice za období 

2016-2017 rozdělený dle jednotlivých komodit. Dále je zde vyčísleno množství SKO vč. 

tříděného odpadu za období 2013-2017. 
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Tabulka č. 18. Přehled výše SKO, tříděného odpadu a nákladů na svoz a 

likvidaci  

Rok 
Počet 

obyvatel 

Celkové 
množství 

odpadu (t) 
SKO (t) BRO (t) 

Tříděný 
odpad (t) 

Tříděný 
odpad 

vyjádřený v 
procentech 

Množství 
SKO na 

obyvatele 
(kg)/rok  

2016 257 227,47 73,87 132,5 10,265 4,51 % 287,43 

2017 257 234,47 76,872 139,4 9,582 4,09 % 
299,11 

Zdroj: Město Příbram, Odbor životního prostředí 

 

Tabulka č. 19. Přehled množství sebraného odpadu podle komodit v období 

2013-2017 

Rok Papír Plast Sklo směs Sklo čiré NK 31 Kov 
Celkem 
TO bez 
kovů 

SKO 

2013 1,30 2,25 2,76 0,00 0,00 0,00 6,31 75,31 

2014 1,33 3,88 5,72 0,00 0,00 0,00 10,93 75,46 

2015 1,71 4,22 2,72 0,00 0,00 0,00 8,65 76,66 

2016 1,99 5,00 3,28 0,00 0,00 0,00 10,27 73,87 

2017 2,09 4,66 2,83 0,00 0,00 0,10 9,58 76,87 
Zdroj: Město Příbram, Odbor životního prostředí 

 

Místo na tříděný odpad v obci Chraštice 
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4.2. Dopravní infrastruktura 

Obec Chraštice z hlediska komunikačních souvislostí je situována v příznivé poloze v přímé 

vazně na páteřní trasu silnice I/4 směřující od Prahy na jih směrem na Dobříš a Příbram a dále 

ve směru na Strakonice případně pak po silnici I/20 ve směru na Písek a České Budějovice. Na 

tuto páteřní silniční trasu jsou pak připojeny další silnice II. a III. třídy, které zajišťují dopravní 

dostupnost a přímou dopravní obsluhu obcí přilehlého území. Dostupnost území prostředky 

hromadné dopravy zajišťují linky pravidelné veřejné autobusové dopravy. Nejbližší připojení 

k železniční dopravě je v železniční stanici Březnice, vzdálené asi 10 km západně od obce, touto 

stanicí prochází celostátní trať č. 200 Zdice – Protivín. Ostatní dopravní obory nejsou v území 

zastoupeny. V současné době je v území řešena dostavba dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. 

Nový úsek dálnice má vzniknout rozšířením a přestavbou stávající silnice I/4, v úvahu ale 

připadá i nové vedení trasy. Nová komunikace má spojit Milín ve Středočeském kraji a Mirotice 

v Jihočeském kraji. Celková délka stavby je téměř 32 kilometrů. Na trase bude celkem pět 

mimoúrovňových křižovatek a 21 dálničních mostů. Součástí plánu je výstavba i další potřebné 

infrastruktury a vybavení komunikace, úpravy a přeložky dalších komunikací, vegetační úpravy 

a rekultivace opuštěných úseků silnic. Součástí stavby jsou i tři odpočívky, z nichž budou dvě 

nové zahrnovat i čerpací stanice. 

  

Silniční doprava 

Silnice RI/4 zajišťuje funkci páteřní komunikační trasy pro poměrně široké spádové území 

jižního sektoru Středočeského kraje. Navrhovaná trasa D4 prochází východním sektorem 

katastrálního území ve vzdálenosti 500 metrů od současné stopy silnice I/4. Po realizaci 

budoucí obchvatové trasy, současná stopa silnice RI/4 převezme funkci tzv. doprovodné 

komunikace rychlostní trasy a bude převedena do II. třídy silnic pod označením II/604. 

Silnice III/00410 je vedena od křižovatky na silnici I/4 Chraštice směrem na západ na Kletice a 

Tušovice. Od hlavní silniční trasy silnice I/4 se dále ve směru na jihozápad odpojuje silnice 

III/00415, která je vedena ve směru Řeteč a zajišťuje vazby obce ve směru k městu Březnici. 

Ve směru na východ se v prostoru jižně od obce odpojuje silnice III/10245, průjezdní úsek této 

silnice prochází zastavěným územím místní části Chraštičky a pokračuje ve směru na 

Kozárovice. 
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Místní komunikace 

Dle návrhu územního plánu obce lze konstatovat, že síť místních a účelových komunikací lze 

v podstatě považovat za stabilizovanou. Nově navrhované místní komunikace zajišťují 

komunikační dostupnost a obsluhu nových rozvojových lokalit zástavby obce. Případné úpravy 

účelových polních cest se předpokládají v kategorii jednopruhových komunikací, případně 

dvoupruhových komunikací. 

Železniční doprava 

Nejbližší připojení k železniční dopravě je v železniční stanici Březnice, která je od obce 

vzdálena v železniční stanici Březnice, vzdálené asi 10 km západně od obce, touto stanicí 

prochází celostátní trať č. 200 Zdice – Protivín a připojují se tratě č. 203 Březnice – Strakonice 

a č. 204 Březnice – Rožmitál pod Třemšínem. Další železniční stanice je v blízkosti obce Milín, 

vzdálená od obce cca 7 km. 

Parkování 

S ohledem na výlučně individuální charakter bytové zástavby odstavování a parkování vozidel 

pro potřeby bydlení nepředstavuje v řešeném území vážnější problém. Výjimku tvoří 

parkování v okolí školského zařízení v obci Chraštice, kde je nutné vybudování nových 

parkovacích míst z důvodu bezpečnosti dětí.  

Dopravní obslužnost 

 Obsluha katastrálního území prostředky hromadné dopravy v současné době je a do 

budoucna také zůstává realizována prostředky pravidelné veřejné autobusové dopravy, a to 

v současné době prostřednictvím 5 linek, z toho 2 linky jsou dálkového významu: 

136442 Praha – Písek 

370004 Stachy, Zadov – Strakonice – Praha 

3 linky regionálního významu: 

300017 Příbram – Písek – České Budějovice 

300027 Příbram – Milín – Zalužany – Mirovice 

300029 Příbram – Milín – Tochovice 
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Tabulka č. 20. Přehled dopravní obslužnosti v obci Chraštice v roce 2018 

    Pracovní dny sobota a neděle Svátky 

Linka Směr do Chraštic 
Počet 
spojů 

Doba 
jízdy 

Počet 
spojů 

Doba 
jízdy 

Počet 
spojů 

Doba 
jízdy 

300027 (D27) Příbram" aut. nádr. - Chraštice 7 
34 

minut 0 0 0 0 

300029 (D29) 
Příbram" sídliště II. poliklinika – 
Chraštice 2 

36 
minut 0 0 0 0 

300017 (D17) 
Příbram" aut. nádr. - Chraštice, 
Chraštičky 1 

22 
minut 0 0 0 0 

300041 (D41) 
- 136442 

Příbram" aut. nádr. - Milín – 
Chraštice, Chraštičky 1 

26 
minut 0 0 0 0 

  Směr z Chraštic             

300027 (D27) Chraštice – Příbram" aut. nádr. 6 
39 

minut 0 0 0 0 

300029 (D29) 
Chraštice – Příbram" sídliště II. 
poliklinika 1 

23 
minut 0 0 0 0 

300028 (D28) Chraštice – Příbram" aut. nádr. 1 
45 

minut 0 0 0 0 

300017 (D17) 
Chraštice, Chraštičky – Příbram" 
aut. nádr. 1 

25 
minut 0 0 0 0 

 Zdroj: www.idos.cz 

 

Do obce Chraštice je možné zkombinovat autobusové a vlakové spojení s přestupy.  Spoje 

nejsou velmi využívané, jelikož doba jízdy je velmi dlouhá. 

O víkendu dopravní spoje do Chraštic jsou pouze s přestupem = spoj jede přes dvě až tři 

hodiny.   

Směr z Chraštic: 

* spoj: 136442 Praha – Písek – zastávka – Chraštice, Chraštičky --> Čimelice, nám. --> přesun 

pěší chůzí na vlak cca 10 min. spoj Os.7915 --> Příbram = spoj jede 1hod.41 min    

* spoj: 370004 Stachy, Zadov-Strakonice-Dubenec-Praha – zastávka – Chraštice, Chraštičky --

> Čimelice, nám. --> přesun pěší chůzí na vlak cca 10 min. spoj R 1247 --> Příbram = spoj jede 

1hod. 26 min            

* spoj 300029 (D29) Příbram-Milín-Starosedlský Hrádek-Tochovice – zastávka – Chraštice --> 

Tušovice na linku 300028 --> Lazsko přesun cca 20 min. pěší chůzí --> Ostrov u Tochovic na vlak 

Os. 7980 --> Příbram = spoj jede 1hod.11 min  

 

http://www.idos.cz/
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Směr do Chraštic: 

* spoj 303097 (D97) Příbram-Praha – zastávka Příbram "Jiráskovy sady --> Praha " Na Knížecí -

-> přestup na spoj 370004 Stachy, Zadov-Strakonice-Dubenec-Praha --> Chraštice, Chraštičky 

= spoj jede 1hod. 49 min         

* spoj Os.7908 Příbram vlakové nádraží – Čimelice --> přesun cca 10 min. --> Čimelice nám. 

spoj 370004 --> Chraštice, Chraštičky = spoj jede 1hod. 15 min.        

* spoj 303098 (D98) Příbram-Praha – zastávka Příbram "Jiráskovy sady --> Praha" Na Knížecí -

-> přestup na spoj 370004 Stachy, Zadov-Strakonice-Dubenec-Praha --> Chraštice, Chraštičky 

= spoj jede 1hod.49 min         

*spoj 305019 Příbram "Jiráskovy sady --> Dubenec „motorest --> přestup na spoj 136442 

Praha-Písek --> Chraštice, Chraštičky = spoj jede 51 min.         
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5. Vybavenost obce 

Chraštice 

Současně zastavěné území obce tvoří převážně zástavba rodinných domů, omezeně jsou v ní 

roztroušeny drobné provozovny obchodu a služeb. Dominantou Chraštic je kostel se 

hřbitovem. Dalším veřejným vybavením obce je poměrně rozsáhlý školský areál, budova 

obecního úřadu, obytná budova č.p. 40 a poštovní úřad. Při hlavní silnici I. třídy I/4 se nachází 

čerpací stanice pohonných hmot. Na území obce Chraštice se nachází v blízkosti sídla vysílač 

společnosti Vodafone. 

Chraštičky 

Ve Chraštičkách se nenachází občanská vybavenost. Plošně významný je komplex využívaný 

pro zemědělské hospodaření. 

 

Výraznou bariérou značně limitující další rozvoj obce jsou trasy velmi vysokého napětí, které 

se nacházejí v těsném kontaktu se současně zastavěným územím především v části Chraštice, 

ale i Chraštičky. 

5.1. Bydlení 

 

Graf .9. Vývoj počtu domů v obci Chraštice v letech 1869–2011 

 

Zdroj: ČSÚ,  www.csu.cz 
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Tabulka č. 21. Domovní a bytový fond v obci Chraštice dle SLDB 2011 vyjádřený 

v procentech 

Počet domů 117 

Počet obydlených domů v obci 73 

 62,39 %  

Z toho počet rodinných domů v obci 69 

  94,52 %  

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz; zpracování DSO ORP Příbram 

V tabulce č. 21 porovnáváme domovní a bytový fond v obci Chraštice z dostupných zdrojů 

v roce 2011 z Českého statistického úřadu. Je zde patrné, že zástavbu v obci tvoří převážně 

rodinné domy. 

Tabulka č. 22. Domovní fond v obci Chraštice v roce 2011 

Domy 
  z toho Počet osob 

domy celkem rodinné domy bytové domy celkem z toho v rodinných 
domech 

Domy celkem 117 112 4 213 185 

obydlené domy 73 69 3 213 185 

z počtu domů vlastnictví:   

fyzická osoba 66 66 - 175 175 

obec, stát 1 - 1 12 - 

bytové družstvo 1 - 1 5 - 

spoluvlastnictví vlastníků bytů 3 2 1 16 6 

domy s počtem bytů:   

1 54 53 - 117 116 

2.- 3. 17 16 1 81 69 

4.- 11. 2 x 2 15 x 

12 a více - x - - x 

z počtu domů období výstavby 
nebo rekonstrukce: 

  

1919 a dříve 9 8 - 17 16 

1920–1970 23 20 3 71 44 

1971–1980 13 13 - 45 45 

1981–1990 12 12 - 26 26 

1991–2000 9 9 - 34 34 

2001–2011 6 6 - 18 18 

z počtu domů materiál nosných 
zdí: 

  

kámen, cihly, tvárnice 68 65 2 201 178 

stěnové panely 2 1 1 8 3 

z počtu domů počet nadzemních 
podlaží: 

  

1–2. 68 64 3 198 170 

3.- 4. - - - - - 

5 a více - x - - x 

http://www.csu.cz/
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z počtu domů technické vybavení 
domů: 

  

přípoj na kanalizační síť 32 28 3 119 91 

vodovod 68 64 3 207 179 

plyn 6 5 1 20 15 

ústřední topení 58 57 1 167 162 

průměrné stáří obydlených domů 48,9 47,5 56,3 x x 

z počtu obydlených domů:   

ubytovací zařízení bez bytů - x x - x 

neobydlené domy s byty 44 43 1 x x 

z toho:   

využívané k rekreaci 38 38 - x x 

přestavba domu - - - x x 

nezpůsobilé k bydlení 2 2 - x x 

neobydlená ubytovací zařízení 
bez bytů 

- x x x x 

počet bytů v neobydlených 
domech 

47 45 2 x x 

Zdroj: ČSÚ,  www.csu.czSDBL 2011; - ležatá pomlčka značí, že se jev nevyskytoval; x – značí, že zápis není možný 

 

Tabulka č. 22 nám již konkrétněji uvádí údaje z domovního fondu obce v roce 2011. Můžeme 

zde podrobněji prozkoumat domovní fond obce, co se týká počtu domácností, počtu členů 

v domácnosti a materiálu nosných zdí domů. Je zde přehledně uveden počet domů za období 

výstavby od roku 1919 až do roku 2011. Průměrné stáří domů odpovídá celkovému stáří domů 

na území ORP Příbram. Co se týká technického vybavení domů, tak v roce 2011 bylo 58 domů 

vytápěno ústředním topením z celkového počtu 117 domů v obci. 

 V následující tabulce máme obydlené byty rozděleny dle právního důvodu užívání a počtu 

obytných místností. 

Tabulka č. 23. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných 

místnosti v roce 2018 

  Celkem 
rodinné bytové ostatní 

domy domy budovy 

Obydlené byty celkem 91 80 10 1 

z toho právní důvod 
užívání bytu 

ve vlastním domě 59 59 - - 

v osobním vlastnictví 4 - 4 - 

nájemní 6 3 3 - 

družstevní 3 - 3 - 

z toho s počtem obytných 
místností 

1 1 1 - - 

2 12 10 2 - 

3 17 13 3 1 

4 27 24 3 - 

5 a více 28 27 1 - 
Zdroj: www.kurzy.cz ; - ležatá pomlčka značí, že se jev nevyskytoval; x – značí, že zápis není možný 

 

http://www.csu.cz/
http://www.kurzy.cz/
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Při analýze bytové výstavby je třeba uvést také přehled způsobu využití objektů v obci 

Chraštice. Poslední údaje jsou k dispozici z roku 2018. Z přehledu vyplývá, že v obci Chraštice 

bylo celkem 101 rodinných domů, 5 objektů k bydlení, 9 objektů občanské vybavenosti a 15 

staveb určených pro rekreaci. 

Tabulka č. 24. Přehled způsobu využití objektů v obci Chraštice v roce 2018 

Způsob využití objektu Počet 

objekt k bydlení 5 

objekt občanské vybavenosti  9 

bytový dům 2 

rodinný dům 101 

stavba pro rodinnou rekreaci  15 

zemědělská stavba 17 

stavba technického vybavení 2 

garáž 2 

jiná stavba 16 

víceúčelová stavba 5 

Zdroj: https://regiony.kurzy.cz/katastr/chrastice 

 

Vývoj bytové výstavby ve sledovaném období 2013-2017 nám vypovídá, že v tomto období 

bylo vystavěno celkem 6 bytů. Nejvíce dokončených bytů bylo v obci Chraštice v roce 2015. 

 

Graf .10. Dokončené byty v letech 2013-2017 v obci Chraštice 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 
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https://regiony.kurzy.cz/katastr/chrastice/objekt-k-bydleni
https://regiony.kurzy.cz/katastr/chrastice/objekt-obcanske-vybavenosti
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https://regiony.kurzy.cz/katastr/chrastice/stavba-technickeho-vybaveni
https://regiony.kurzy.cz/katastr/chrastice/garaz
https://regiony.kurzy.cz/katastr/chrastice/jina-stavba
https://regiony.kurzy.cz/katastr/chrastice/viceucelova-stavba
https://regiony.kurzy.cz/katastr/chrastice
http://www.csu.cz/
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Dalším hodnotícím kritériem byl počet domácností v bytech podle členů a typu domácnosti 

v obci. Tento údaj je zaznamenán v následující tabulce na základě údajů ze SLDB v roce 2011. 

Nejvíce je zde zastoupeno hospodařících domácností, z toho v počtu 33 tzv. domácnosti 

jednotlivců.  

Rodinných domácností se v uvedeném roce nacházelo v obci 91, z toho 59 tvořené jednou 

rodinnou. 

Tabulka č. 25. Domácnosti v bytech podle počtu členů a typu domácnosti 

v obci Chraštice v roce 2011 

Typ domácnosti 
Domácnosti 

celkem 
v tom podle počtu členů domácnosti 

1 2 3 4 5 a více 

Bytové domácnosti celkem 91 30 29 11 14 7 

v tom 
1 hospodařící domácnost 87 30 28 11 13 5 

2 a více hospodařících 
domácností 

4 x 1 - 1 2 

Vybavenost osobním počítačem:             

s internetem 46 9 12 8 12 5 

bez internetu 2 - - 1 - 1 

Hospodařící domácnosti celkem 95 33 29 15 13 5 

domácnosti jednotlivců 33 33 x x x x 

v tom 

bydlící samostatně 30 30 x x x x 

spolubydlící s jinou 
hospodařící domácností 

3 3 x x x x 

vícečlenné nerodinné domácnosti 3 x 2 1 - - 

rodinné domácnosti 59 x 27 14 13 5 

tvořené 1 rodinou 59 x 27 14 13 5 

úplné rodiny celkem 52 x 24 12 11 5 

v tom 
úplná rodina bez závislých 
dětí 

31 x 24 5 2 - 

úplná rodina se závislými 
dětmi 

21 x x 7 9 5 

neúplné rodiny celkem 7 x 3 2 2 - 

v tom 
neúplná rodina v čele muž 1 x 1 - - - 

neúplná rodina v čele 
žena 

6 x 2 2 2 - 

tvořené 2 a více rodinami - x x x - - 
Zdroj: ČSÚ,  www.csu.czSDBL 2011; - ležatá pomlčka značí, že se jev nevyskytoval; x – značí, že zápis není možný 

 

V tabulce č. 26 máme uvedeno rozdělení pozemků obce Chraštice dle způsobu využití, počet 

parcel a výměru v katastrálním území v roce 2018. Nejvíce je zde zastoupena orná půda o 

výměře 4 445 227 m², následuje lesní pozemek s výměrou 1 167 895 m². 

 

 

http://www.csu.cz/
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Tabulka č. 26. Rozdělení pozemků dle způsobu využití, počet parcel a výměra 

v katastrálním území Chraštice v roce 2018 

Druh a způsob využití pozemku Počet Výměra [m2] 

orná půda 357 4 445 227 

zahrada 208 140 500 

ovocný sad 23 77 860 

trvalý travní porost 53 249 740 

lesní pozemek 79 1 167 895 

vodní plocha, rybník 7 52 372 

vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené  4 2 572 

vodní plocha, koryto vodního toku umělé 7 7 290 

vodní plocha, vodní nádrž umělá 2 1 748 

vodní plocha, zamokřená plocha 1 4 387 

vodní plocha, Suma 21 68 369 

zastavěná plocha a nádvoří 183 93 975 

zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr 7 1 624 

zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště 2 468 

zastavěná plocha a nádvoří, Suma 192 96 067 

ostatní plocha, silnice 16 117 302 

ostatní plocha, ostatní komunikace 81 160 754 

ostatní plocha, zeleň 5 12 326 

ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha 4 2 270 

ostatní plocha, hřbitov, urnový háj 1 1 927 

ostatní plocha, manipulační plocha 25 20 121 

ostatní plocha, jiná plocha 19 36 441 

ostatní plocha, neplodná půda  60 101 647 

ostatní plocha, Suma 211 452 788 

Zdroj: https://regiony.kurzy.cz/katastr/chrastice 
  

 

 

 

https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/orna-puda
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/zahrada
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/ovocny-sad
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/trvaly-travni-porost
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/lesni-pozemek
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/vodni-plocha/rybnik
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/vodni-plocha/koryto-vodniho-toku-prirozene-nebo-upravene
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/vodni-plocha/koryto-vodniho-toku-umele
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/vodni-plocha/vodni-nadrz-umela
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/vodni-plocha/zamokrena-plocha
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/vodni-plocha
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/zastavena-plocha-a-nadvori
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/zastavena-plocha-a-nadvori/spolecny-dvur
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/zastavena-plocha-a-nadvori/zboreniste
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/zastavena-plocha-a-nadvori
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/ostatni-plocha/silnice
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/ostatni-plocha/ostatni-komunikace
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/ostatni-plocha/zelen
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/ostatni-plocha/sportoviste-a-rekreacni-plocha
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/ostatni-plocha/hrbitov-urnovy-haj
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/ostatni-plocha/manipulacni-plocha
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/ostatni-plocha/jina-plocha
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/ostatni-plocha/neplodna-puda
https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/654078/ostatni-plocha
https://regiony.kurzy.cz/katastr/chrastice
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5.2. Školství a vzdělávání 

ZŠ a MŠ Chraštice 

Nejstarší písemné zmínky o škole v Chrašticích spadají do roku 1655 a jsou zaznamenány v obecní i 

farní kronice. Podrobněji se historií školy zabývá  publikace „Almanach školy Chraštice“, které byla v 

2. doplněném vydání publikována v září 2011, další informace jsou také na školním webu 

(www.zschrastice.cz). Právní subjektivitu škola získala s platností od 1.1.1999 rozhodnutím Obecního 

zastupitelstva ze dne 29.12.1998. Zřizovací listina z 29.12.1998 byla postupně rozšířena o čtyři dodatky, 

které řeší možnosti vedlejší hospodářské činnosti školy, podmínky závodního stravování, změnu názvu 

organizace a vymezení majetkových práv organizace. 

Základní škola: 

Ve školním roce 2018/2019 bylo ve škole přihlášeno 137 žáků. Přestože dochází každý rok 

k nárůstu v počtu žáků ZŠ, v ZŠ chybí jedna třída, a to 8.ročník, protože před osmi lety nebyla 

otevřena 1.třída kvůli malému počtu žáků u zápisu. Nyní je chybějící třída na II. stupni ZŠ. Ve 

školním roce 2019/2020 nemusí ZŠ spojovat žádné ročníky na I. stupni a na II. stupni ZŠ nebude 

9.ročník. Další školní rok ale škola bude mít opět všech 9 ročníků ZŠ, čímž dojde ke skokovému 

nárůstu v počtu žáků v ZŠ a k nutnosti otevřít další třídu včetně vybudování nové kmenové 

učebny.  

Školní družina a školní klub: 

Ve škole byla zřízena dvě oddělení školní družiny a dvě oddělení školního klubu. V ŠD bylo ve 

školním roce 2018/2019 zapsáno 60 dětí a v ŠK celkem 55 dětí. ŠD využívá pro svoji 

pravidelnou činnost podkroví MŠ a učebny v ZŠ. Zájmové kroužky ŠD a ŠK probíhají 

v odborných učebních, ve třídách nebo na školní hale. 

Mateřská škola: 

V mateřské škole bylo pro školní rok 2018/2019 v MŠ zapsáno celkem 50 dětí ve 2 odděleních. 

Školní jídelna: 

Ve školní jídelně se celkem v roce 2017/2018 stravovalo 118 žáků ZŠ, 50 dětí z MŠ a 21 

dospělých - tj. celkem 189 strávníků. Ve školní jídelně se k 30.10.2018 stravovalo 130 žáků ZŠ, 

48 dětí z MŠ a 28 dospělých - tj. celkem 206 strávníků. 

Dojíždějící žáci: 

Do školy docházejí kromě místních dětí také žáci z okolních obcí. Jedná se o spádové obce 

Kozárovice, Zalužany, Bukovany, Pečice, Tušovice, Zbenice, Svojšice a dále o nespádové obce 

http://www.zschrastice.cz/
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Starosedlský Hrádek, Lety, Horosedly, Čimelice, Milín či města Mirovice, Příbram a Březnice. 

Celkem se jedná asi o 24 obcí a měst, z nichž děti dojíždějí k nám do Chraštic. 

 

Další informace o škole: 

Školní sportovní hřiště jsou nevyhovující a budou vyžadovat provedení změn, které umožní 

jejich lepší a bezpečnější využívání pro různé sporty. V současné době obec Chraštice podala 

žádost o dotaci na víceúčelové hřiště. Hřiště bude v prostoru mezi školní dílnou a asfaltovým 

hřištěm a bude sloužit pro různé míčové sporty. Umělé osvětlení umožní jeho využívání i ve 

večerních hodinách. Výstavba tohoto hřiště byla schválena zřizovatelem a je zahrnuta i v plánu 

rozvoje regionu MAS Podbrdsko a MAP Příbram. V rámci vyhlášených výzev a vhodného 

dotačního titulu chceme požádat o dotaci na výstavbu tohoto hřiště se spoluúčastí obce 

Chraštice v roce 2019. Celý areál školy je dostupný veřejnosti v souladu s Řádem areálu ZŠ a 

MŠ Chraštice, který vydal ředitel školy spolu s OÚ Chraštice.  

Dětské hřiště u MŠ mohou také navštěvovat děti a jejich rodiče, ale z důvodu prevence 

vandalismu pouze na základě dohody o přístupu, kdy všichni zájemci obdrží klíče od zahrady 

hřiště proti podpisu k trvalému zapůjčení. Hřiště je tedy uzamčeno, ale všichni zájemci mají 

možnost vypůjčit si trvale klíče s podmínkou, že budou respektovat uvedená pravidla a 

podepíší dohodu o spoluodpovědnosti za případné svévolné i neúmyslné poškození majetku. 

Tato praxe platná již od roku 2008 se nám osvědčila a od té doby nedošlo na našem dětském 

hřišti k žádným škodám způsobeným vandaly. 

 

 

Budova ZŠ: 

Budova základní školy byla postavena 

v r.1961 a v r.2007 byla kompletně 

rekonstruována a modernizována. Na 

škole je postavena nová sedlová střecha a 

tyto půdní prostory budou v budoucnu 

využity pro potřeby školy (odborné 

učebny, informační centrum, kabinety, 
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nové WC a sprchy, skladové prostory). Z tohoto důvodu jsou již na nové střeše umístěna střešní 

okna a vybudováno přístupové schodiště do vzniklého podkroví. 

Při rekonstrukci kotelny v r. 2016 bylo již počítáno s možností budoucího rozšíření topného 

systému i do případných nově vybudovaných a využívaných prostor školy (tělocvična, podkroví 

ZŠ, školní dílny). Škola nemá tělocvičnu, což bylo opakovaně řešeno se zřizovatelem, Školskou 

radou a ČŠI. Na doporučení ČŠI, ŠR, MAS i na základě vyjádření rodičů žáků (dotazníkové 

šetření Mapa školy) byl požadavek na výstavbu nové tělocvičny zařazen jako priorita plánu 

rozvoje regionu (MAS Podbrdsko), protože jsme jediná úplná škola v regionu, která dosud 

nemá vlastní tělocvičnu.  

 

Budova MŠ: 

Budova mateřské školy (1975) je novější než 

budova ZŠ a je po celkové rekonstrukci (zateplení 

celé budovy, výměna oken a dveří, nová sedlová 

střecha, nové rozvody vody, odpady, obklady, 

osvětlení, žaluzie, podlahy, vymalování atp.) ve 

velmi dobrém stavu. 

 

Budova ŠJ: 

Třetí využívanou budovou je školní jídelna (1978), která má také nová okna, střechu a zateplení 

včetně nové fasády. Vnitřní prostory kuchyně včetně vybavení byly postupně modernizovány 

(v letech 2005 a 2006) tak, že ŠJ splňuje příslušné hygienické požadavky i představy o 

moderním stravování v příjemném prostředí. V současnosti nepředstavuje proto ŠJ žádné větší 

problémy, jen bude třeba vyřešit potíže s napojením odpadů do kanalizace, kde dochází k 

ucpávání potrubí a dále bude nutné provést rekonstrukci vzduchotechniky, která již 

nepostačuje potřebám provozu školní kuchyně. 
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Budova školní dílny 

Poslední budovou v areálu školy je přízemní 

budova školní dílny, která byla v roce 2018 

rekonstruována. Následně po pořízení 

plánovaného vybavení bude sloužit výuce 

pracovních a rukodělných činností v souladu 

se školním vzdělávacím programem. Dále je 

zde plánována výstavba venkovní zastřešené 

učebny, která rozšíří kapacitu školních dílen a 

umožní za příznivého počasí využití i pro výuku mimo budovu.  Šatna se sociálním zařízením 

bude  využívána také pro potřeby dětí, mládeže i dospělých, kteří budou sportovat na školním 

hřišti. Přímo vedle opravené dílny je plánována výstavba víceúčelového hřiště s umělým 

povrchem, které bude sloužit pro potřeby školy i občanů a veřejnosti. Vzhledem k absenci 

tělocvičny je toto řešení nezbytně nutné 

 

Pedagogický sbor k 30.6.2018 

Na pozici učitele ZŠ působilo ve škole celkem 12 pedagogů. Z toho bylo 11 žen. Průměrný věk 

v pedagogickém sboru činil 43,88 roků (ZŠ, MŠ i ŠD dohromady). V pracovní pozici učitelek MŠ 

a vychovatelky ŠD a ŠK působilo celkem 7 pracovnic.  
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Spolupráce s rodiči, veřejností a organizacemi 

Strategie školy směřuje ke komunitní škole s velkou otevřeností směrem k rodičům i 

veřejnosti. Je zde viditelná snaha podávat reálný obraz o snažení i výsledcích prostřednictvím 

tisku, rozhlasu či prezentací školy na různých akcích, zviditelnění i v rámci regionu. 

Je zde spolupráce s rodiči a všemi, kterým záleží na zdravém vývoji našich žáků a dobré 

přípravě pro jejich další život i jejich společenské uplatnění. 

 

Charakteristika mateřské školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola je dvoutřídní, spojená se základní školou s názvem Základní škola a mateřská 

škola Chraštice. Mateřská škola má schválenou kapacitu 56 dětí, která bývá využita téměř 

naplno. MŠ ke své činnosti využívá přízemí, první patro budovy a přilehlou zahradu s dětským 

hřištěm.  
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5.3. Zdravotnictví a sociální péče 

V obci Chraštice se nenachází lékař a obec nezajišťuje sociální péči obyvatelům obce. V květnu 

2019 byla otevřena pobočka Charity Příbram v obci Milín, která je vzdálená cca 7 km od obce. 

Charita poskytuje služby lidem v nouzi a dále se specializuje na služby pro rodiny s dětmi. Její 

součástí je pečovatelská a odlehčovací služba, domácí zdravotní péče a denní stacionář.  

Tabulka č. 27. Stav obyvatel k 31.12.2018dle věkového složení obyvatelstva 

  Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 251 124 127 

z toho ve věku (let) 

0-14 33 17 16 

15-64 166 85 79 

65 a více 54 23 31 

Průměrný věk (let) 44,0 41,8 46,1 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

Přehled poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb v obci Chraštice v roce 2018 

Tabulka č. 28. Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb v ORP Příbram 

Senioři, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s 

mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením 

 

Název Adresa Kontakt 
Poskytované 

služby 
Webové stránky 

E-mail 

ALKA o.p.s. s Podbrdská 269, 

Příbram V 

318 654 701, 

601 593 153 

Denní 

stacionář,  

odborné 

sociální  

poradenství,  

odlehčovací  

služby, sociální  

rehabilitace, 

sociálně  

aktivizační 

služby  

pro seniory a 

osoby se 

http://www.alka

ops.cz 

 

sarka.hajkova@alk

aops.cz 

http://www.csu.cz/
http://www.alkaops.cz/
http://www.alkaops.cz/
mailto:sarka.hajkova@alkaops.cz
mailto:sarka.hajkova@alkaops.cz
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zdravotním  

postižením  

Mobilní 

asistenční 

systémy, s.r.o. 

 774 403 248 Asistenční 

služby  

http://www.prot

ectu.cz/ 

info@protectu.cz 

Společnost pro 

podporu lidí 

s mentálním 

postižením v ČR 

Žežická 193, 261 

01 Příbram VII 

318 624 472, 

737 030 878 

Poradenské 

centrum 

www.spmpcr.cz/ chrudos1@volny.cz 

Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých 

v ČR 

Žežická 193, 261 

01 Příbram VII 

603 570 340 Poradenské 

centrum 

http://cnn.publix

.cz/Pribram-

1.html 

snn.pb@volny.cz 

Svaz postižených 

civilizačními 

chorobami v ČR 

Žežická 193, 261 

01 Příbram VII 

318 637 531, 

775 073 499 

Poradenské 

centrum 

http://civilky.cz/

nase-

organizace/vypis

/stredocesky-

kraj/komunitni-

centrum-

pribram/ 

kom.centrum-

pribram@seznam.c

z 

Svaz tělesně 

postižených v ČR, 

okresní 

organizace 

v Příbrami 

Žežická 193, 261 

01 Příbram 

326 531 930, 

724 388 470 

Odborné 

sociální 

poradenství, 

sociálně 

aktivizační 

služby  

http://civilky.cz/ 

 

ovstppribram@vol

ny.cz 

Svaz tělesné 

postižených v ČR, 

z. s. MO č. 2 

Příbram 

Žežická 193, 261 

01 Příbram 

601 362 644 zájmové akce, 

klubové 

vycházky, 

rekondiční 

pobyty 

http://stp2.pb.cz

/ 

 

svaztel02@seznam

.cz, 

Svaz důchodců 

ČR 

Žežická 193, 261 

01 Příbram 

326 531 619, 

776 716 731 

Pořádání akcí 

pro seniory 

http://svaz-

duchodcu-

pribram.webnod

e.cz/ 

 

svazduchpb@sezna

m.cz 

Život 90  222 333 546;  

 

nepřetržitá 

komplexní 

sociální služba 

s celorepublikovo

u působností 

https://www.zivo

t90.cz/ 

tisnovapece@zivot

90.cz 

http://www.protectu.cz/
http://www.protectu.cz/
mailto:info@protectu.cz
http://www.spmpcr.cz/
mailto:chrudos1@volny.cz
http://cnn.publix.cz/Pribram-1.html
http://cnn.publix.cz/Pribram-1.html
http://cnn.publix.cz/Pribram-1.html
mailto:snn.pb@volny.cz
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
mailto:kom.centrum-pribram@seznam.cz
mailto:kom.centrum-pribram@seznam.cz
mailto:kom.centrum-pribram@seznam.cz
http://civilky.cz/
mailto:ovstppribram@volny.cz
mailto:ovstppribram@volny.cz
http://stp2.pb.cz/
http://stp2.pb.cz/
mailto:svaztel02@seznam.cz
mailto:svaztel02@seznam.cz
http://svaz-duchodcu-pribram.webnode.cz/
http://svaz-duchodcu-pribram.webnode.cz/
http://svaz-duchodcu-pribram.webnode.cz/
http://svaz-duchodcu-pribram.webnode.cz/
mailto:svazduchpb@seznam.cz
mailto:svazduchpb@seznam.cz
https://www.zivot90.cz/
https://www.zivot90.cz/
mailto:tisnovapece@zivot90.cz
mailto:tisnovapece@zivot90.cz
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Centrum pro 

zdravotně 

postižené a 

seniory 

Středočeského 

kraje, o.p.s. 

nám. T.G. 

Masaryka 100, 

261 01 Příbram 1 

318 624 834, 

776 840 392, 

725 551 210 

Poradenské 

centrum 

http://www.czps

tredoceskykraj.cz

/  

czp.poradnapribra

m@seznam.cz 

Chráněné 

bydlení 

Nalžovický zámek 

– Balbínova 283, 

261 01 Příbram II 

318 864 122 Chráněné 

bydlení  

http://www.dom

ov-nalzovice.cz 

reditelka@domov-

nalzovice.cz, 

Centrum 

Anabell, z. s 

Baranova 33, 130 

00, Praha 3 – 

Žižkov 

775 904 778 Telefonická 

krizová linka  

http://www.anab

ell.cz/ 

praha@anabell.cz 

DOMOV MAJÁK 

o.p.s. 

Brodská 140, 261 

01 Příbram VII 

326 531 818, 

733 588 982 

Domovy se 

zvláštním  

režimem  

www.domov-

majak.cz/ 

 

info@domov-

majak.cz 

SANCO-PB s.r.o. Čechovská 57, 

261 01 Příbram 

VIII 

318 427 458, 

777 111 198 

Domovy se 

zvláštním 

režimem  

www.sanco-

pb.com/ 

 

sanco.kancelar@sa

nco-pb.com 

DOMOV POD 

HRÁZÍ, o.p.s. 

Pečice – Pecičky 

25, 262 31 Milín 

318 694 051, 

777 580 900 

Domovy pro 

seniory, se 

zvláštním 

režimem  

www.domovpod

hrazi.cz/ 

 

reditel@domovpod

hrazi.cz 

DOMOV 

SENIORŮ 

K Dolu Marie 154, 

Příbram VI – 

Březové Hory 

318 660 288 Domovy pro 

seniory 

www.centrumpri

bram.cz 

domovsenioru@ce

ntrumpribram.cz 

DOMOV ČENKOV Čenkov 169, PSČ 

262 23 

608 400 415; 

608 400 496 

Domovy pro 

seniory 

www.domovcenk

ov.cz/ 

 

antonin.hejduk@d

omovcenkov.cz 

 

Farní charita 

Starý Knín 

Náměstí Jiřího z 

Poděbrad 47 262 

03 Nový Knín 

720053420 Pečovatelská 

služba, osobní 

asistence, 

odlehčovací 

služba, 

aktivizační 

služby pro 

seniory, osoby 

se zdravotním a 

tělesným 

postižením, 

rodiny s dětmi  

www.charita.nov

yknin.net 

info@socialnipece.

cz 

 

http://www.czpstredoceskykraj.cz/?page_id=49
http://www.czpstredoceskykraj.cz/?page_id=49
http://www.czpstredoceskykraj.cz/?page_id=49
mailto:poradnapribram@seznam.cz
mailto:poradnapribram@seznam.cz
http://www.domov-nalzovice.cz/
http://www.domov-nalzovice.cz/
mailto:reditelka@domov-nalzovice.cz
mailto:reditelka@domov-nalzovice.cz
http://www.anabell.cz/
http://www.anabell.cz/
mailto:praha@anabell.cz
http://www.domov-majak.cz/
http://www.domov-majak.cz/
mailto:info@domov-majak.cz
mailto:info@domov-majak.cz
http://www.sanco-pb.com/
http://www.sanco-pb.com/
mailto:sanco.kancelar@sanco-pb.com
mailto:sanco.kancelar@sanco-pb.com
http://www.domovpodhrazi.cz/
http://www.domovpodhrazi.cz/
mailto:reditel@domovpodhrazi.cz
mailto:reditel@domovpodhrazi.cz
http://www.centrumpribram.cz/
http://www.centrumpribram.cz/
mailto:domovsenioru@centrumpribram.cz
mailto:domovsenioru@centrumpribram.cz
http://www.domovcenkov.cz/
http://www.domovcenkov.cz/
mailto:antonin.hejduk@domovcenkov.cz
mailto:antonin.hejduk@domovcenkov.cz
http://www.charita.novyknin.net/
http://www.charita.novyknin.net/
mailto:info@socialnipece.cz
mailto:info@socialnipece.cz
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Centrum 

sociálních a 

zdravotních 

služeb města 

Příbram, p. o. 

Náměstí T.G. 

Masaryka 1, 261 

01 Příbram I 

318 498 281, 

778 751 174 

Pečovatelská 

služba, 

odborné 

sociální 

poradenství, 

domovy pro 

seniory, 

azylový dům, 

nízkoprahové 

denní centrum, 

noclehárna, 

dětské skupiny 

a denní 

stacionář, 

protialkoholní 

a 

protitoxikoman

ická záchytná 

služba  

www.centrumpri

bram.cz 

poradna@centrum

pribram.cz 

Farní charita 

Příbram 

Jiráskovy sady 

240, 261 01 

Příbram I 

318 635 050, 

739 459 008, 

739 659 917, 

737 237 285 

Odlehčovací 

služby, denní 

stacionáře, 

pečovatelská 

služba  

http://pribram.c

harita.cz 

 

kala@pribram.char

ita.cz 

Klub Demka Žežická 193, 261 

01 Příbram VII 

326 531 943, 

733 186 644 

Sociálně 

aktivizační 

služby pro 

seniory a osoby 

se zdravotním 

postižením  

www.demka.cz klubdemka@gmail.

com 

Senior Point Žežická 193, 

2614 01 Příbram 

VII 

778 779 898 Služby pro 

seniory 

https://seniorpoi

nty.cz/pobocka/p

ribram-2/ 

pribram@seinorpoi

nty.cz 

Sjednocená 

organizace 

nevidomých a 

slabozrakých ČR 

 775 438 194 Poradenské 

centrum, 

aktivizační 

služby  

https://www.son

s.cz/pribram 

pribram-

pobocka@sons.cz 

Fit Senior 

Příbram 

Severní 239, 261 

01 Příbram I 

777 176 713 Akce pro 

seniory 

www.fitseniorpri

bram.cz 

cheer@cheer.cz 

http://www.centrumpribram.cz/
http://www.centrumpribram.cz/
mailto:poradna@centrumpribram.cz
mailto:poradna@centrumpribram.cz
http://pribram.charita.cz/
http://pribram.charita.cz/
mailto:kala@pribram.charita.cz
mailto:kala@pribram.charita.cz
http://www.demka.cz/
mailto:klubdemka@gmail.com
mailto:klubdemka@gmail.com
https://seniorpointy.cz/pobocka/pribram-2/
https://seniorpointy.cz/pobocka/pribram-2/
https://seniorpointy.cz/pobocka/pribram-2/
mailto:pribram@seinorpointy.cz
mailto:pribram@seinorpointy.cz
https://www.sons.cz/pribram
https://www.sons.cz/pribram
mailto:pribram-pobocka@sons.cz
mailto:pribram-pobocka@sons.cz
http://www.fitseniorpribram.cz/
http://www.fitseniorpribram.cz/
mailto:cheer@cheer.cz
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Zdroj: DSO ORP Příbram, Katalog poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb ORP Příbram 

  

 

 

Domácí péče 

Andělka 

Gen. R. Tesaříka 

80, 261 01 

Příbram I 

318 641 319, 

725 572 778 

Zdravotní péče,  www.nemocnice

pribram.cz/oddel

eni/domaci-pece-

andelka 

domaci.pece@onp.

cz 

Centrum Amelie 

Praha 

 739 001 123, 283 

880 316 

Psychosociální 

pomoc pro 

onkologicky 

nemocné a 

jejich blízké  

www.amelie-

zs.cz 
 
 

amelie@amelie-

zs.cz 

Domov Březnice Sadová 618, 262 

72 Březnice 

318 682 633 Domov pro 

seniory 

www.domovbrez

nice.cz 

 

reditelka@domovb

reznice.cz 

Centrum 

Rožmitál pod 

Třemšínem 

Na Spravedlnosti 

589, 262 42 

Rožmitál pod 

Třemšínem 

318 679 411 

 

Domovy pro 

seniory, 

domovy 

se zvláštním  

režimem  

www.centrumroz

mital.cz 

 

 

Pečovatelská 

služba Březnice 

Rožmitálská 132, 

Březnice 

318 403 168 Pečovatelská 

služba, 

odborné 

sociální 

poradenství  

http://www.brez

nice.cz/pecovatel

ska-sluzba/ 

psbreznice@sezna

m.cz 

Pečovatelská 

služba Rožmitál 

pod Třemšínem 

Rybova 30, 262 

42 Rožmitál pod 

Třemšínem 

318 665 701 Pečovatelská 

služba, 

odborné 

sociální 

poradenství  

http://www.roz

mitalptr.cz/sluzb

y/zdravotni-a-

socialni-

sluzby/pecovatel

ska-sluzba/ 

ps@rozmitalptr.cz 

Nalžovický 

zámek – týdenní 

stacionář a 

odlehčovací 

služby 

Kamýk nad 

Vltavou 140, 262 

63 

318 677 102 Týdenní 

stacionář, 

odlehčovací 

služby  

http://www.dom

ov-nalzovice.cz 

 

Domov Kunšov 

s.r.o. 

Eškova 413, 262 

23 Jince 

730 172 847 Domovy se 

zvláštním 

režimem  

www.domovkuns

ov.cz 

 

reditelka@domovk

unsov.cz; 

 

http://www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/domaci-pece-andelka
http://www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/domaci-pece-andelka
http://www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/domaci-pece-andelka
http://www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/domaci-pece-andelka
mailto:domaci.pece@onp.cz
mailto:domaci.pece@onp.cz
http://www.amelie-zs.cz/
http://www.amelie-zs.cz/
mailto:amelie@amelie-zs.cz
mailto:amelie@amelie-zs.cz
mailto:reditelka@domovbreznice.cz
mailto:reditelka@domovbreznice.cz
http://www.centrumrozmital.cz/
http://www.centrumrozmital.cz/
mailto:psbreznice@seznam.cz
mailto:psbreznice@seznam.cz
mailto:ps@rozmitalptr.cz
http://www.domovkunsov.cz/
http://www.domovkunsov.cz/
mailto:reditelka@domovkunsov.cz
mailto:reditelka@domovkunsov.cz
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Děti, rodiny s dětmi, osoby v krizi 

Název Adresa Kontakt 
Poskytované 

služby 
Webové stránky 

E-mail 

Dobrovolnické 

centrum ADRA 

Čs. Armády 5, 

261 01 Příbram 

723 526 283, 

608 433 252 

Odborné 

poradenství a 

pomoc lidem v 

nouzi 

www.adra.cz 

 

mpuskarova@seznam

.cz,  

a.simakova@seznam.

cz 

Rodinné centrum 

Příbram AMÁLKA 

Brodská 98, 

261 01 

Příbram, 

Poliklinika 

RAVAK, 

Čechovská 57, 

Příbram 

774 275 532, 

608 275 523, 

recepce: 

774 275 523 

Aktivity pro 

rodiče a děti  

https://www.amalka

.info/pribram 

 

iva@amalka.info, 

pribram@amalka.info 

Centrum 

psychologicko-

sociálního 

poradenství 

Středočeského 

kraje 

Žižkova 489, 

261 01 Příbram 

II 

318 622 571 Odborné 

sociální 

poradenství  

www.poradnapb.cz 

 

poradnapb@volny.cz 

Centrum sociálních 

a zdravotních 

služeb města 

Příbram, p. o. 

Náměstí T.G. 

Masaryka 1, 

261 01 Příbram 

I 

318 498 281, 

778 751 174 

Odborné 

sociální 

poradenství  

www.centrumpribra

m.cz 

poradna@centrumpri

bram.cz; 

proFem – centrum 

pro oběti domácího 

a sexuálního násilí, 

o. p. s.   

Dlouhá 97, 

26101, 

Příbram III 

77 44 33 034 Intervenční 

centrum, 

odborné 

sociální 

poradenství  

http://www.profem.

cz 

ic.pribram@profem.c

z 

Dětské skupiny a 

rehabilitační 

stacionář Příbram 

Bří. Čapků 277, 

261 01 Příbram 

VI 

318 626 114  

 

Dětské skupiny, 

rehabilitační 

stacionář  

http://www.centru

mpribram.cz 

detskeskupiny@centr

umpribram.cz 

 

Magdaléna o.p.s. Žežická 193, 

261 01 Příbram 

VII 

318 622 010, 

739 612 018, 

737 391 214 

Kontaktní 

centra, terénní 

programy 

http://www.magdal

ena-ops.eu/cz  

cas.pb@magdalena-

ops.cz 

Nízkoprahové 

zařízení pro děti a 

mládež Bedna 

Budovatelů 

116, 261 01 

Příbram VIII 

608 936 116, 

775 559 716 

Nízkoprahové 

zařízení pro 

děti a mládež  

http://ponton.cz/pr

ojekty/bedna/o-

projektu/ 

bedna@ponton.cz 

 

Farní charita Starý 

Knín 

Náměstí Jiřího 

z Poděbrad 47 

720053420 Pečovatelská 

služba, osobní 

www.charita.novykn

in.net 

info@socialnipece.cz 

http://www.adra.cz/
mailto:mpuskarova@seznam.cz
mailto:mpuskarova@seznam.cz
mailto:a.simakova@seznam.cz
mailto:a.simakova@seznam.cz
https://www.amalka.info/pribram
https://www.amalka.info/pribram
mailto:iva@amalka.info
mailto:pribram@amalka.info
http://www.poradnapb.cz/
mailto:poradnapb@volny.cz
http://www.centrumpribram.cz/
http://www.centrumpribram.cz/
mailto:poradna@centrumpribram.cz
mailto:poradna@centrumpribram.cz
http://www.profem.cz/
http://www.profem.cz/
mailto:ic.pribram@profem.cz
mailto:ic.pribram@profem.cz
http://www.centrumpribram.cz/
http://www.centrumpribram.cz/
mailto:detskeskupiny@centrumpribram.cz
mailto:detskeskupiny@centrumpribram.cz
http://www.magdalena-ops.eu/cz
http://www.magdalena-ops.eu/cz
mailto:cas.pb@magdalena-ops.cz
mailto:cas.pb@magdalena-ops.cz
http://ponton.cz/projekty/bedna/o-projektu/
http://ponton.cz/projekty/bedna/o-projektu/
http://ponton.cz/projekty/bedna/o-projektu/
mailto:bedna@ponton.cz
http://www.charita.novyknin.net/
http://www.charita.novyknin.net/
mailto:info@socialnipece.cz
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262 03 Nový 

Knín 

asistence, 

odlehčovací 

služba, 

aktivizační 

služby pro 

seniory, osoby 

se zdravotním a 

tělesným 

postižením, 

rodiny s dětmi  

 

Farní charita 

Příbram 

Jiráskovy sady 

240, 261 01 

Příbram I 

318 635 050, 

739 459 008, 

739 659 917, 

737 237 285 

Odlehčovací  

služby, denní  

stacionáře,  

pečovatelská  

služba  

http://pribram.chari

ta.cz 

 

 

RUBIKON Centrum, 

z. s 

Legionářů 400, 

261 01 Příbram 

VII 

777 496 368 Sociální 

odborné 

poradenství  

www.rubikoncentru

m.cz 

pribram@rubikoncen

trum.cz;  

 

Terapeutická 

komunita 

Kaleidoskop 

Solenice 35, 

262 63 

Solenice 

 Terapeutické 

komunity 

www.kaleidoskop-

os.cz/ 

tk@kaleidoskop-os.cz 

Nalžovický zámek Nalžovice 14, 

262 93 

Nalžovice 

318 641 222 Domov se 

zvláštním 

režimem  

http://www.domov-

nalzovice.cz 

 

reditelka@domov-

nalzovice.cz 

 

Nalžovický zámek – 

týdenní stacionář a 

odlehčovací služby 

Kamýk nad 

Vltavou 140, 

262 63 

318 677 102 Týdenní 

stacionář, 

odlehčovací 

služby  

http://www.domov-

nalzovice.cz 

 

 

Místní organizace 

svazu tělesně 

postižených ČR, 

s.r.o. 

11. května 27. 

262 31 Milín 

326 531 872, 

606 650 117 

Odborné 

poradenství  

http://svaztp.cz/ stpmilin@seznam.cz 

Zdroj: DSO ORP Příbram, Katalog poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb ORP Příbram 

 

Na území ORP Příbram je největším zdravotnickým zařízením Oblastní nemocnice Příbram, a. 

s., vzdálená od obce 14 km. Zde je možné využívat i paliativního centra, které bylo nově 

otevřeno. Oblastní nemocnice Příbram poskytuje sociální lůžka, dočasnou odlehčovací 

http://pribram.charita.cz/
http://pribram.charita.cz/
mailto:pribram@rubikoncentrum.cz
mailto:pribram@rubikoncentrum.cz
mailto:tk@kaleidoskop-os.cz
http://www.domov-nalzovice.cz/
http://www.domov-nalzovice.cz/
mailto:reditelka@domov-nalzovice.cz
mailto:reditelka@domov-nalzovice.cz
http://www.domov-nalzovice.cz/
http://www.domov-nalzovice.cz/
mailto:stpmilin@seznam.cz


  

DSO ORP PŘÍBRAM 60 

 
 

pobytovou službu pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či 

chronického onemocnění v situaci, kdy o nemocného nemůže dostatečně pečovat rodina.  

Oblastní nemocnice Příbram, provozuje i Léčebnu dlouhodobě nemocných a oddělení 

ošetřovatelské péče. Na celém území ORP Příbram chybí hospic. V následujících letech by bylo 

vhodné i vzhledem k demografické křivce a stáří obyvatelstva investovat do takovýchto 

zdravotních zařízení a uspokojit tak poptávku obyvatel celého ORP Příbram. 

 

Obyvatelé obce Chraštice se mohou dále obracet na pomoc v oblasti sociálních služeb na 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Příbram, který se nachází ve městě Příbrami na 

náměstí T. G. Masaryka 107 v přízemí a v 1. patře budovy. Je zde bezbariérový přístup ze dvora 

Tyršovy ulice. Kontaktní číslo na vedoucího odboru je 318 402 249 a koordinátora pro oblast 

sociální a vzdělávání 770 142 775. 

 

5.4. Sport a volnočasové aktivity 

Občané obce Chraštice mohou bezplatně využívat hřiště ZŠ a MŠ Chraštice, které je umístěno 

v areálu školského zařízení. 
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6. Životní prostředí 

 

Katastrální území obce Chraštice se nachází v intenzivně obhospodařované krajině s převahou 

orné půdy. Zastoupení lesních ploch činí pouze 17,1 %. 

Popis krajinného rázu 

V území je výrazný nedostatek krajinné rozptýlené zeleně. Tuto tvoří jen několik drobných 

remízků a stromořadí podél silnic. Drobné vodní toky, jež se vyskytují v území, protékají 

upravenými napřímenými koryty, téměř zcela bez dřevinného vegetačního doprovodu. 

Sídelní zeleň 

V zastavěném území obce je hodně zeleně. Z větší části jde o zeleň zahrad, ve kterých se jako 

dřeviny základní velikosti uplatňují zejména ořešáky a ojediněle vzrostlé stromy hrušní a 

třešní. V některých případech, zvláště v Chraštičkách, představují stromy základní velikosti i 

lesní dřeviny, zejména lípa, jasan a dub. Celkově lze konstatovat, že soukromá zeleň tvoří 

základ esteticky působivé zeleně obou částí obce. Veřejnou zelení v Chrašticích je sadová 

úprava návesního prostoru a křižovatky před kostelem se hřbitovem, jejíž základ tvoří 3 

vzrostlé lípy a 2 nově vysazené. Významnou plochou poloveřejné zeleně je parkově upravená 

zahrada základní školy. V Chraštičkách je největší plochou zeleně parková úprava u kapličky a 

autobusové zastávky na Prahu. Druhou velkou plochou je dosud nedotvořená plocha 

zavezeného návesního rybníka. Zcela nekultivovanou veřejnou plochou zeleně je louka 

s náletem dřevin v cestním klínu silnic do Bukovan a Kozárovic.  V současné době je cestní klín 

už vykácený, zkultivovaný a probíhá výstavba rodinného domu. 

Struktura využití půdy 

Na území nebyly doposud komplexní pozemkové úpravy, tudíž nejsou na území obce Chraštice 

patrné žádné významné skutečnosti ze schválených návrhů pozemkových úprav ani jejich 

předpokládané porušení.  Následující graf nám přehledně znázorňuje strukturu využití půdy. 

Nejvíce je v obci Chraštice využívána půda pro zemědělské účely, a to orná půda (67 %) a pro 

nezemědělské účely je to trvalý lesní porost (18 %).   

Celková výměra pozemků v obci Chraštice byla v roce 2017 ve výši 665,21 ha, z toho 

zemědělská půda činila 486,81 ha a nezemědělská půda 178,39 ha. 
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Graf .11. Struktura využití půdy 

 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Radonová problematika 

Kartogram č. 2. Radonová rizika geologického podloží v území obce Chraštice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67%2%1%
3%

18%

1%1%7%

Orná půda

Zahrada

Ovocný sad

Trvalý travní porost

Lesní pozemek

Vodní plocha

Zastavěná plocha a nádvoří

Ostatní plocha

http://www.csu.cz/
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Zdroj:  http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=radon&y=775600&x=1095800&s=1 

Mapy radonového indexu (původně označované jako mapy radonového rizika) orientačně 

naznačují průměrnou míru aktivity (výskytu) radonu v různých jednotkách geologického 

podloží. Geologické podloží je přitom nejvýznamnějším zdrojem radonu v objektech. 

Mapy radonového indexu (radonové mapy) mají však pouze orientační charakter a neslouží 

pro stanovení radonového indexu či míry rizika na konkrétních pozemcích či dokonce v 

konkrétních objektech! Tyto mapy byly například využity při rozmisťování detektorů radonu 

do objektů v rámci radonového programu. 

Bližší informace o radonovém riziku dále naleznete na následujících stránkách:  

 Radonové riziko (Česká geologická služba) 

 Přírodní radioaktivita a problematika radonu (Státní ústav radiační ochrany) 

 Radon v domě – otázky a odpovědi (Státní ústav radiační ochrany) 

 Radon (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) 

Ochrana před povodněmi 

Na katastrálním území obce se nenachází vodní tok s vyhlášeným záplavovým územím. 

Základním opatřením proti povodním je zadržování vody v krajině. Protipovodňová opatření 

jsou řešena v rámci běžné údržby toků a protipovodňových opatření v krajině v souladu 

s vodním tokem. I proto je potřeba provádět údržbu vegetace zejména v okolí vodních toků a 

rybníků. 

Územní systém ekologické stability 

 

Územním systém ekologické stability (ÚSES) se podrobně zabývá Návrh územního plánu obce 

vytvořený v roce 2009. Pro zajištění ÚSES jsou v katastrálním území obce vymezeny základní 

prvky – biocentra propojená biokoridory. V území obce jsou vymezeny prvky regionální i 

lokální úrovně, funkční i nefunkční části. Určitou představu o zastoupení přírodních prvků na 

území obce Chraštice poskytuje koeficient ekologické stability. V území je uvažováno 

s postupným zvyšováním ekologické stability krajiny. Koeficient ekologické stability na území 

obce Chraštice byl v roce 2009 dle návrhu územního plánu 0,359, v roce 2017 se dostává na 

hodnotu 0,33. Hodnota v rozmezní 0,3 – 1,0 je intenzivně využívána, zejména zemědělskou 

velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v agroekostystémech způsobuje jejich 

značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie. Z uvedeného 

http://www.geology.cz/app/ciselniky/lokalizace/show_map.php?mapa=radon&y=775600&x=1095800&s=1
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vyplývá, že území obce Chraštice je tvořeno územím s maximálním narušením přírodních 

struktur, základní ekologické funkce musí být intenzívně a trvale nahrazovány technickými 

zásahy. Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená 

vyváženou (stabilní) krajinu. 

Staré ekologické zátěže 

Na území obce Chraštice se nenacházejí žádné staré ekologické zátěže. 

Poddolovaná území 

Na území obce Chraštice se nenacházejí poddolovaná území 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Návrh územního plánu obce Chraštice, 2009 
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7. Správa obce 

7.1. Základní charakteristika správy obce 

       31.12.2018 

Typ obce      I. typu 

Obec s pověřenou působností Příbram 

Pověřený obecní úřad   Příbram 

Pracoviště finančního úřadu  Příbram 

Katastrální pracoviště   Příbram 

Stavební úřad     Milín 

Matriční úřad     Zalužany 

Katastrální plocha (km²)   6,65 

Počet katastrů     1 

Počet částí obce     2 

Nadmořská výška (m n. m.)  546 

První písemná zmínka (rok)  1260 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

7.2. Obecní úřad a kompetence obce 

Neuvolněná starostka:       Renata Skalová 

Neuvolněná 1. místostarostka:     Jiřina Císařová 

Neuvolněný 2. místostarosta:     Michal Buchal 

Předseda finančního výboru:     Josef Vondruška 

Předseda kontrolního výboru:     Ing. Václav Benda 

Kontrolní výbor za občany – členové:   František Srp 

            Mgr. Marcela Peterková 

Finanční výbor za občany – členové:    Ing. Jana Hřídelová 

            Jitka Záveská 

Úřední hodiny:         pondělí: 18:00-20:00 

Příspěvkové organizace:      ZŠ a MŠ Chraštice 

http://www.csu.cz/
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7.3. Důvod a způsob založení 

Obec Chraštice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

dnem voleb do obecního zastupitelstva k 01.01.1990. 

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

7.4. Organizační struktura 

 Obec Chraštice 
o Zastupitelstvo 

 Finanční výbor 
 Kontrolní výbor 

Správní činnost, které obec vykonává 

Evidence obyvatel 

CZECHPOINT 

Obecní knihovna 

7.5. Veřejná knihovna pro děti, mládež a dospělé v obci Chraštice 

Obecní knihovna se nachází v podkroví (2.patře) budovy mateřské školy, vchod je možný přes 

budovu MŠ (zde je zvonek) nebo i budovou ZŠ, pokud je otevřená. Po obyvatele obce je 

knihovna přístupná vždy v pondělí od 12.30 do 13.30 hod., v úterý od 12.30 do 13.30 hod., ve 

čtvrtek od 11.30 do 13.30 hod. a v pátek od 13.00 do 14.00 hod. nebo ve výjimečných 

případech po dohodě i v jinou dobu. Dále jsou přístupné webové stránky obecní knihovny na 

adrese: http://www.obec-chrastice.cz/content/knihovna , kde mají občané k dispozici 

kontaktní údaje, otevírací dobu a knihovní řád ZŠ a MŠ Chraštice. 

7.6. Veřejné pohřebiště v Chrašticích 

Obec je provozovatelem hřbitova v Chrašticích u kostela.  

Každý nájemce hrobového místa je dle zákona povinen uzavřít nájemní smlouvu a hradit včas 

stanovené nájemné i poplatek za služby. 

Veškeré informace jsou pro občany obce k dispozici na OÚ v Chrašticích nebo na internetových 

stránkách obce, na adrese http://www.obec-chrastice.cz/content/spr%C3%A1va-

h%C5%99bitova , zde jsou k dispozici pro občany informace pro nájemce hrobů, přehled 

poplatků pro nájemce hrobů, řád veřejného pohřebiště v Chrašticích a smlouva o pronájmu 

hrobu. 

http://www.lesetice.cz/index.php/kontakty
http://www.lesetice.cz/index.php/financni-vybor
http://www.lesetice.cz/index.php/kontrolni-vybor
http://www.obec-chrastice.cz/content/knihovna
http://www.obec-chrastice.cz/content/spr%C3%A1va-h%C5%99bitova
http://www.obec-chrastice.cz/content/spr%C3%A1va-h%C5%99bitova
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7.7. Organizace zřizované obcí 

Základní škola a mateřská škola Chraštice. 

7.8. Bezpečnost 

Prevence kriminality není v obci řešena. Přestupková komise v obci také není zřízena, tuto 

činnost vykonává pro obec město Příbram. Nejbližší policie se nachází v obci Milín a ve městě 

Příbram. V obci v posledních letech nebyla zaznamenána žádná kriminalita, popřípadě jen 

malé přestupky. 

7.9. Vnější vztahy a vazby 

Obec je členem: 

 Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. Jednou z činností DSO ORP Příbram je Centrum 

společných služeb, které bylo zřízeno na základě projektu SMO ČR „Posilování administrativní 

kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. V rámci tohoto centra svazek poskytuje služby 

v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávnou kompetenci, ale i v přenesené 

působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Svazek je dále 

velmi aktivní v oblasti odpadového hospodářství, školství, sociálních služeb a cestovního 

ruchu.  

 

MAS Podbrdsko.   Místní akční skupina PODBRDSKO (dále jen MAS) je zapsaný spolek fungující 

na principu "komunitně vedeného místního rozvoje". Území MAS je definované přirozenými 

územními celky Milínska, Březnicka, Rožmitálska a Hvožďanska. Nachází se zde různorodá 

příroda s 37 malebnými městy a vesničkami, ve kterých žije 18.000 obyvatel.  
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7.10. Majetek obce Chraštice v roce 2019 

Budova obecního úřadu čp.2, obytná budova čp.40, budovy základní školy, mateřské školy a 

školní jídelny (čp.44), hasičská zbrojnice, hřbitov, kaplička, ČOV, vodárna a obecní pozemky, 

vodní plochy. 

Tabulka č. 29. Rozvaha (Bilance) k 31.12.2018 

Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 

AKTIVA CELKEM 91 948 14 419 77 529 64 677 

Stálá aktiva 88 916 14 419 74 496 61 420 

Dlouhodobý nehmotný majetek 169 22 147 147 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 

Software 0 0 0 0 

Ocenitelná práva 0 0 0 0 

Povolenky na emise a preferenční limity 0 0 0 0 

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 22 22 0 0 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 147 0 147 147 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0 0 

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 88 747 14 397 74 350 61 273 

Pozemky 27 788 0 27 788 16 141 

Kulturní předměty 1 179 0 1 179 1 179 

Stavby 52 836 12 124 40 711 41 510 

Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m. 
věcí 

2 676 761 1 915 2 070 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 512 1 512 0 0 

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 756 0 2 756 374 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 

0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0 0 0 0 

Zdroj: Obec Chraštice 
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Kartogram č. 3. Přehled pozemků ve vlastnictví obce Chraštice v roce 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz 

 

Na kartogramu č. 3 máme vyobrazeny pozemky, které jsou ve vlastnictví obce Chraštice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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7.11. Srovnání struktury rozpočtových příjmů k 30.09.2018 a rozpočtové 

hospodaření v období 2010-2018 

Graf .12. Výdaje a příjmy k 31.12.2018 v obci Chraštice v tis. Kč 

 

 
Zdroj: www.monitor.stantipokladna.cz 

http://www.monitor.stantipokladna.cz/
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Z výše uvedených grafů je patrné, že obec má k 31.12.2018 vyšší výdaje než příjmy.  

Tabulka č. 30. Vývoj rozpočtového hospodaření obce Chraštice v letech 2012-

2018 (v tis. Kč) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel 254 254 254 260 257 257 254 

Příjmy celkem (po 
konsolidaci) 7 892 6 320 7 094 6 855 12 462 6 735 7 308 

Úroky 0 0 0 0 0 0 0 

Uhrazené splátky dluhopisů 0 0 0 0 0 0 0 

Dluhová služba celkem 0 0 0 0 0 0 0 

Ukazatel dluhové služby 
celkem (%) 0 0 0 0 0 0 0 

Aktiva celkem 61 401 63 778 68 284 69 017 76 060 78 113 91 948 

Cizí zdroje a PNFV 2 466 927 000 2 734 3 180 3 803 
146 
000 

370 
000 

Stav na bankovních účtech 
celkem 1 918 1 673 2 152 1 806 3 197 3 030 2 699 

Zadluženost celkem 0 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 3 662 2 172 4 308 4 112 6 143 3 257 3 032 

Krátkodobé závazky 2 466 927 000 2 734 3 180 3 803 
146 
000 

370 
000 

Podíl CZ a PNFV k celkovým 4,02 1,45 4 4,61 5 0,19 0,4 

Celková likvidita 1,49 2,34 1,58 1,29 1,62 22,3 8,21 
Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/2018/ 

 

V tabulce č. 30 máme uveden podrobněji vývoj rozpočtového hospodaření obce Chraštice za 

období 2012-2018. Můžeme zde vyčíst příjmy obce celkem, zadluženost obce, krátkodobé 

závazky, oběžná aktiva a stav bankovního účtu za jednotlivé roky. 

V tabulce máme i důležitý ukazatel celkovou likviditu. Celková likvidita stanovuje poměr, 

kterým je obec schopna pokrýt své krátkodobé závazky. Porovnávají se především prostředky 

na bankovních účtech a hotovost s krátkodobými závazky. U obce Chraštice byl v roce 2018 

tento ukazatel 8,21, což znamená, že krátkodobé likvidní prostředky kryjí krátkodobé závazky 

osmkrát.  Za rizikovou hodnotu se považuje hodnota menší než 1. 

https://monitor.statnipokladna.cz/2018/
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Tabulka č. 31. Přehled výsledku hospodaření obce Chraštice v letech 2012-

2018 (v tis. Kč) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Příjmy 7 892 6 320 7 094 6 855 12 462 6 735 7 308 

Výdaje 7 994 6 173 6 674 7 327 11 159 5 827 7 579 

Saldo příjmů a výdajů -102 146 420 -472 1 304 908 -271 

Přijaté půjčené prostředky 0 0 0 0 0 0 0 

Hrazené úroky 0 0 0 0 0 0 0 

Uhrazené splátky jistin 0 0 0 0 0 0 0 

Dluhová služba celkem 0 0 0 0 0 0 0 

Majetek celkem 49 700 48 962 52 395 52 157 57 805 64 677 77 529 

Dlouhodobý majetek celkem 47 411 47 660 49 054 48 940 52 677 61 273 74 350 

Krátkodobé pohledávky 
brutto 

1 422 251 1 872 2 219 2 826 227 273 

Krátkodobé pohledávky 
netto 

1 422 251 1 872 2 219 2 826 227 273 

Krátkodobý finanční majetek 724 871 1 291 819 2 122 3 030 2 760 

Cizí zdroje celkem 1 331 215 1 776 2 336 2 873 146 370 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 1 331 215 1 776 2 336 2 873 146 370 

Náklady 4 349 4 805 5 317 7 571 6 869 5 220 5 979 

Výnosy 4 708 5 503 5 916 6 851 8 896 6 719 7 420 

Výsledek hospodaření 359 698 598 -720 2 027 1 499 1 441 
Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/2018/ 

V tabulce č. 31 je přehledně uveden vývoj výsledku hospodaření za období 2012-2018 obce 

Chraštice. Z tabulky je patrné, že hospodaření obce má kolísavou tendenci. Je důležité 

upozornit, že výsledek hospodaření obce ve sledovaném období má nestabilní hodnotu. 

V posledním sledovaném roce se saldo příjmů a výdajů znovu dostává do záporné hodnoty. 

V grafu č. 13 máme znázorněný přehled rozpočtového hospodaření obce Chraštice za 

posledních 9 let.   

Graf .13. Graficky znázorněný přehled rozpočtového hospodaření obce Chraštice v letech 

2010-2018 

 
Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz 

https://monitor.statnipokladna.cz/2018/
http://www.monitor.statnipokladna.cz/
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A. 2. Východiska pro návrhovou část 

 

1. SWOT ANALÝZA 

SWOT, což je zkratka z anglických slov: 

S   = STERNGHTS – silné stránky, přednosti, výhody: CO JE NA NÁS DOBRÉ 

W   = WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny: ČÍM SE SAMI OHROŽUJEME 

O   = OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti: CO SE NÁM NABÍZÍ 

T   = THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení: CO BY NÁS MOHLO BLOKOVAT 

 

SWOT analýza nám ukazuje silné a slabé stránky obce, její příležitosti i hrozby, které mohou 

nastat, pokud obec a její obyvatelé se nesemknou a nebudou řešit problémy obce společnou 

cestou. Společná cesta povede ke snížení nákladů na výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu 

obce, nastavení podmínek pro kvalitní a spokojený život obyvatel obce a jejich přilehlých částí. 

 

Obec Chraštice se nachází v okrese Příbram ve Středočeském kraji, asi 6 km jižně od obce Milín 

na státní silnici I. třídy I/4. Obec se skládá ze dvou místních částí: Chraštic a Chraštiček. Obec 

leží v těsné blízkosti s atraktivní oblastí vodní nádrže Orlík.  V současné době zde žije 251 

obyvatel.  Dominantou obce Chraštice je kostel se hřbitovem. Dalším veřejným vybavením je 

poměrně rozlehlý školský areál, budova obecního úřadu, obytná budova čp. 40 se 3 obytnými 

jednotkami a poštovním úřadem. 

 

Demografická křivka v obci naznačuje, že v obci v roce 2018 žije 28 % obyvatel ve věkové 

skupině 65+, což je více o 10 % než ve věkové skupině 0+14 let. V obci je nejvíce zastoupena 

věková kategorie 15-64 let, což je produktivní skupina obyvatel. Nejvíce obyvatel v obci, a to 

v počtu 63v roce 2011 mělo ukončeno vzdělání střední vč. vyučení (bez maturity).  

Nezaměstnanost v obci v roce 2019 klesla na 1,21 % a dostala se na nejnižší počet 

nezaměstnaných v počtu 2. 

 

Podnikatelská činnost je zde zastoupena v roce 2017 v počtu 60 osob samostatné výdělečně 

činných a 33 právnických osob, 1 osoba je vedena jako samostatné povolání. Převažující 
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podnikatelskou činností je oprava a údržba motorových vozidel, dále stavebnictví a 

zemědělství, lesnictví a rybářství. 

  

V obci Chraštice je individuální rekreace ve formě chalupaření spíše okrajově. Podmínky pro 

rozšíření rekreace jsou zde výborné vzhledem k blízkosti rekreační oblasti vodního díla Orlík. 

 

Technická infrastruktura v obci je zatím dostačující. Obec je zásobována vodou veřejnou 

vodovodní sítí z obecních vodních zdrojů. Dešťové vody jsou částečně odváděny systémem 

příkopů, struh a propustků do místní bezejmenné vodoteče. Obec není plynofikována. 

Splašková kanalizace je prozatím vybudována pouze v obci Chraštice. Odpadové hospodářství 

je v obci řešeno tříděním odpadu a umístněním hnízd s nádobami na tříděný odpad. Pro 

efektivní systém odpadového hospodářství je vhodné uvažovat o doplnění počtu nádob v 

hnízdech na tříděný odpad. 

 

Dopravní infrastruktura v obci Chraštice je zatím dostačující. V obci je umístěno 5 

autobusových zastávek, jedna je umístěna přímo v obci. Parkování v obci je řešeno na 

pozemcích jednotlivých majitelů. Stávající plochy pro parkování jsou v sídle zatím dostatečné. 

Dopravní obslužnost je zajištěna 5 spoji i v pracovní dny do nejbližšího města Příbrami.   

 

V obci Chraštice se nachází dle SLDB 117 domů, z toho 73 je obydlených. Z celkového počtu 

obydlených domů se 38 využívá k rekreaci. 

Z komerční vybavenosti v sídle Chraštice se nachází obecní úřad, hasičská zbrojnice a pošta. 

Ze sportovních zařízení je v obci k dispozici hřiště u školského zařízení a tělocvična v sokolovně 

TJ Sokol Chraštice.   

 

Zdravotní a sociální služby jsou obyvatelům obce k dispozici ve městě Příbrami, Březnici a obci 

Milín.   Obyvatelé obce Chraštice mohou využívat služeb poskytovatelů sociálních a 

zdravotních služeb na území ORP Příbram. Nejbližší nemocnice je Oblastní nemocnice Příbram 

vzdálená od obce necelých 15 km. 
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Katastrální území obce Chraštice se nachází v intenzivně obhospodařované krajině s převahou 

orné půdy. Obec se nachází v průměrné nadmořské výšce 546 m nad mořem. Vodní plochy a 

toky mají v celém území přírodní charakter. Na území nebyly doposud komplexní pozemkové 

úpravy.  Katastrální území obce Chraštice se nachází v nízké kategorii radonového indexu 

geologické podloží, kromě obce Chraštičky, která již spadá do středního radonového indexu. 

Území obce leží mimo záplavové území a nenachází se zde staré ekologické zátěže.  

Vývoj rozpočtového hospodaření obce je dobrý. Ve sledovaném období od roku 2010, kdy 

obec se v roce 2015 dostala do záporného salda se opět na konci roku 2018 dostává do 

kladných hodnot. Obec je schopna krýt své krátkodobé závazky. Po celou dobu sledovaného 

období obec hospodařila s přebytkovým výsledkem v roce 2013,2014,2016 a 2017. Na konci 

sledovaného období se dostává opět do záporných hodnot. 

 

Svou výhodnou polohou má obec Chraštice pro rozvoj dobré předpoklady. Je vhodným 

místem pro vytváření klidného a zdravého bydlení se zázemím volné přírody a rekreace. 

 

 Z hlediska Návrhu územního plánu obce z roku 2009 se v zastavěném území předpokládá 

výstavba 20 rodinných domů rozdělených do 4 lokalit. 
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2. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

1. Jak se Vám v obci žije? 
 

velmi dobře                                                                        5 

spíše dobře                                                                           23 

ani dobře ani špatně                                                      2 

spíše špatně                                                                 0 

velmi špatně                                                                 0 
 

 

 

  

 2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 

 
 

1. klidný život                                                                  20 

2. dobré mezilidské vztahy                                                5 

3. příznivé životní prostředí                                             10 

4. blízkost přírody                                                          28 

5. dostupnost pracovních příležitostí                                  0 

6. dobrá dopravní dostupnost                                          8 

7. kulturní a společenský život                                            0 

8. sportovní vyžití                                                             0 

9. vzhled obce                                                                  0 
 

 

  

17%

77%

6%

Jak se Vám v obci žije?
velmi dobře

spíše dobře

ani dobře ani
špatně

spíše špatně

velmi špatně
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3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 
 

 

 

1. špatné vztahy mezi lidmi                                             9 

2. nezájem lidí o obec                                                        10 

3. málo kvalitní životní prostředí                                       1 

4. nedostatek pracovních příležitostí                                    2 

5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb            2 

6. nedostatečný kulturní a společenský život                         19 

7. špatná dostupnost lékaře                                              4 

8. nevyhovující veřejná doprava                                        6 

9. nedostatečná bytová výstavba                                        3 

10. nepořádek v obci                                                          3 

11. špatné podmínky pro podnikání                                 0 

     jiné: silnice I. třídy R4, hluk 1 

     bezpečnostní opatření v obci Chraštičky (radar) 1 

     nepořádek na autobusové zastávce 1 

     nezájem obce o občany 1 

     nedostatečné technické vybavení obce – kanalizace 1 

  

28%

7%

14%

40%

11%

Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí ?
1. klidný život

2. dobré mezilidské vztahy

3. příznivé životní prostředí

4. blízkost přírody

5. dostupnost pracovních
příležitostí

6. dobrá dopravní dostupnost

7. kulturní a společenský život

8. sportovní vyžití

9. vzhled obce
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4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? 
 

Pohostinství 5 

Sociální služby zaměřené na seniory 1 

Přehled místních podnikatelů, jejichž služby mohou občané využít 1 

Informace o dění v obci prostřednictvím e-mailu 1 

Obchod 1 

Akce pro seniory 2 

Kanalizace v obci Chraštičky 1 
 

 
 

 

  

 

 

  

15%

17%

2%
4%

3%
32%

7%

10%

5%

Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
1. špatné vztahy mezi lidmi

2. nezájem lidí o obec

3. málo kvalitní životní prostředí

4. nedostatek pracovních příležitostí

5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů
a služeb
6. nedostatečný kulturní a společenský život

7. špatná dostupnost lékaře

8. nevyhovující veřejná doprava

9. nedostatečná bytová výstavba

10. nepořádek v obci

42%

9%8%
8%

8%

17%

8%

Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? Pohostinství

  Sociální služby zaměřené na seniory

  Přehled místních podnikatelů, jejichž
služby mohou občané využít

  Informace o dění v obci prostřednictvím e-
mailu

Obchod

  Akce pro seniory

  Kanalizace v obci Chraštičky
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46%54%

Bydlení

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

 

  

5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek 

 
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti): 

 

 

  

  Velmi spokojen Spíše spokojen 
Spíše 

nespokojen 

Velmi 

nespokojen 

Je mi to 

lhostejné 

Bydlení 13 15 0 0 0 

Školství 9 14 0 1 4 

Zdravotnictví 0 3 14 5 2 

Veřejná doprava 2 14 4 5 1 

Kultura a společenský 

život 
1 4 12 9 0 

Sportovní vyžití 0 6 10 6 3 

Životní prostředí 5 18 4 1 0 

Péče obce o své 

prostředí 
5 20 3 0 0 

Podmínky pro 

podnikání 
0 7 5 2 8 

Rozvoj obce 1 14 7 3 0 

Informovanost o dění v 

obci 
11 15 0 2 0 
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32%

50%

0%14%

Školství

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

0%13%

58%

21%

8%

Zdravotnictví

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

8%

54%
15%

19%
4%

Veřejná doprava

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

4%

15%

46%

35%

Kultura a společenský život

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné
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0%
32%

23%9%

36%

Podmínky pro podnikání

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

24%

40%

24%

12%

Sportovní vyžití

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18%

64%

14%4%

Životní prostředí

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

18%

71%

11%

Péče obce o své prostředí

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné
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6. Mezilidské vztahy v obci považujete za: 
 

 
 

1.  velmi dobré                                                                                        2 

2.  docela dobré                                                                                    13 

3.  ne moc dobré                                                            12 

4.  špatné                                                                       1 

5.  nedovedu posoudit                                                      2 

 

4%

56%
28%

12%

Rozvoj obce

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

39%

54%

7%

Informovanost o dění v obci

Velmi spokojen

Spíše spokojen

Spíše nepsokojen

Velmi nespokojen

Je mi to lhostejné

7%

43%40%

3%7%

Mezilidské vztahy v obci považujete za:

1.  velmi dobré

2.  docela dobré

3.  ne moc dobré

4.  špatné

5.  nedovedu posoudit
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7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům? 

 
  

1.  rozhodně ano                                                                                      2 
 

2.  spíše ano                                                                                     7 
 

3.  spíše ne                                                                    16 
 

4.  rozhodně ne                                                              2 
 

5.  nedovedu posoudit                                                    3 
 

   

 
 

8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? 
 

 
 

1.  pravidelně (min. 1 x za týden)                                      8 

2.  občas (cca 1 za měsíc)                                            16 

3. vůbec                                                                        3 

4. nemám internet                                                                 3 

 

7%

23%

53%

7%
10%

Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek 
příležitostí ke vzájemným společenským 

kontaktům? 1.  rozhodně ano

2.  spíše ano

3.  spíše ne

4.  rozhodně ne

27%

53%

10%
10%

Sledujete informace o dění obci na 
webových stránkách?

1.  pravidelně (min. 1 x za týden)

2.  občas (cca 1 za měsíc)

3. vůbec

4. nemám internet
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9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? 
 

1.  rozhodně ano                                                                                      11 

2.  spíše ano                                                                                   15 

3.  spíše ne                                                               1 

4.  rozhodně ne                                                             0 

5.  nedovedu posoudit                                                 3 

Pokud ano, jak se můžete zapojit? 
 

Brigády 8 

Zkvalitnění životního prostředí v obci 1 

Mimoškolní aktivity pro děti 1 

 

 

 
  
10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 01.01.2019 měla obec 251 obyvatel.) 

1. měla by zůstat přibližně stejně 

velká                                                                                                                   13 

2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 500–900 

obyvatel                                                                                 3 

3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů  6 

4. nedovedu 

posoudit                                                                                                                                                7 
 

 

 

 

 

37%

50%

3%0%10%

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj 
své obce?

1.  rozhodně ano

2.  spíše ano

3.  spíše ne

4.  rozhodně ne

5.  nedovedu posoudit
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11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků.  

       Na co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 

 
 

1. zlepšení podmínek pro podnikání                                                                                                                       0 

2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)                                         7 

3. častější spoje veřejné dopravy                                                                                                                            6 

4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci                                                                                                5 

5. rekonstrukce místních komunikací                                                                                                                         17 

6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit                                                                                        16 

7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci                                                                                                                14 

8. opravy památek v obci                                                                                                                                       9 

9 jiné: kanalizace a vodovod   

Chraštičkách                                                                                                                                                       
2 

           revitalizace návsi 1 

           cyklostezky 1 

           bezpečnostní opatření na silnici v obci Chraštičky 1 

          vyznačení přechodu pro chodce 1 

          obecní policie 1 

          vybudování míst pro parkování 1 

         rehabilitace pro seniory 1 
 

 

  

45%

10%

21%

24%

Jak by se měla obec dále rozvíjet?
(k 01.01.2019 měla obce 251 obyvatel)

1. měla by zůstat přibližně stejně
velká

2. měla by se postupně rozrůstat na
přibližně 500 - 900 obyvatel

3. měla by být využita celá kapacita
ploch pro výstavbu domů

4. nedovedu posoudit
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30%

70%

Jste muž či žena?

1. muž

2. žena

  

  

 

                   12. Jste? 

 

 
 

               

 

1. muž                                    9 

2. žena 21 5 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8%

7%

6%

20%

19%

17%

11%

2%

1%

1%

1%

1%
1%

1%
1%

Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních 
finančních prostředků. Na co byste je přednostně 

využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)

1. zlepšení podmínek pro podnikání

2. podpora bytové výstavby (dobudování
technické infrastruktury a místních komunikací)

3. častější spoje veřejné dopravy

4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v
obci

5. rekonstrukce místních komunikací

6. podpora kulturních, společenských a
sportovních aktivit

7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci

8. opravy památek v obci

9 jiné: kanalizace a vodovod v Chraštičkách

           revitalizace návsi

           cyklostezky

           bezpečnostní opatření na silnici v obci
Chraštičky

          vyznačení přechodu pro chodce

          obecní policie

          vybudování míst pro parkování

         rehabilitace pro seniory
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16%

27%

17%

40%

Váš věk?
15 - 29 let

30 - 49 let

50 - 64 let

65 a více let

 

 

13. Váš věk? 

  
15 - 29 let                                                                       5 

30 - 49 let 8 

50 - 64 let 5 

65 a více let 12 

 

 

 

 

 

 

14. Vaše vzdělání? 
 

 
 

1.  základní                                                  2 

2.  střední odborné                                            6 

3.  střední odborné s maturitou                      14 

4.  vyšší odborné                                          1 

5.  vysokoškolské                                       6 

 

  

 
 

 
 

7%

21%

48%

3%

21%

Vaše vzdělání?

1.  základní

2.  střední odborné

3.  střední odborné s
maturitou

4.  vyšší odborné
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15. V obci: 

 
 

1. žiji od narození                                                                  7 

2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči                       7 

3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety          15 

4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech       1 

  

 
16. Typ Vaší domácnosti: 

 
 

 
1. domácnost bez dětí                                                  16 

2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)          9 

3. jiné   (vícegenerační)                                                            4 

  

  

 

 

 

 

23%

23%
50%

4%

V obci

1. žiji od narození

2. přistěhoval jsem se v
dětství spolu s rodiči

55%31%

14%

Typ Vaší domácnosti

1. domácnost bez dětí

2. domácnost s
nezaopatřenými dětmi
(do 18 let)

3. jiné   (vícegenerační)
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Vyhodnocení: 

 

Dotazníkové šetření probíhalo na přelomu března a dubna 2019 a vyplněné dotazníky 

odevzdalo 30 občanů, což činí 12 % obyvatel obce, z toho 30 % mužů a 70 % žen, převážně 

ve věkové kategorii 65 let a více (40 %) a věkové kategorii 30-49 let (27 %). 

 Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 77 % respondentů odpovědělo, že se jim v obci žije 

spíše dobře. V obci se nejvíce líbí respondentům blízkost přírody a klidný život. 

Dále z dotazníkového šetření vyplynulo, že 32 % občanům, kteří vyplnili dotazník, se nelíbí 

nedostatek kulturních a společenských akcí v obci a následně nezájem občanů o obec. V obci 

občané nejvíce postrádají pohostinství. 

Co se týká hodnocení obce, dle jednotlivých kritérií v otázce číslo 5 z dotazníkového šetření, 

nejvíce spokojeni jsou odpovídající občané s bydlením a informovaností o dění v obci. Velmi 

nespokojeni jsou s kulturním a společenským životem v obci a sportovním vyžitím. 

Mezilidské vztahy v obci občané považují za docela dobré. Webové stránky obce sleduje 53 

% z respondentů cca 1x za měsíc. Zhruba polovina dotázaných občanů je ochotna se podílet 

na rozvoji obce formou brigád a podílení se na zkvalitnění životního prostředí v obci. 

Dále vyplývá, že obec by se neměla v dalších letech rozrůstat, pro přibližně stejnou obec se 

stejným počtem obyvatel je 45 % respondentů, 24 % nedokázalo tuto otázku posoudit. 

Občané by obecní finanční prostředky nejvíce využili na rekonstrukce místních komunikací, 

dále na podporu kulturních, společenských a péči o veřejnou zeleň a prostředí v obci. Co se 

týká projektů, kterým by se obec měla v následujících letech věnovat občané uvedli: 

Kanalizace a vodovod v obci Chraštičky 

Revitalizace návsi v obci Chraštice 

Cyklostezky 

Bezpečnostní opatření na silnici v obci Chraštičky 

Vyznačení přechodů pro chodce 

Obecní policie 

Rehabilitace pro seniory 

Zlepšení životního prostředí v obci (závadné postřiky zemědělských ploch v okolí obce) 
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3.  KOMUNITNÍ PROJEDNÁNÍ 

 

Komunitní projednání Rozvojového dokumentu obce Chraštice na období 2019-2024 proběhlo 

dne 7. června 2019 v obci Chraštice. 

Jednání se zúčastnili zástupci Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, starostka obce 

Chraštice, zastupitelé a občané obce Chraštice. 

Na jednání byly projednány projekty zahrnuté do aktivit a zásobníku projektu Rozvojového 

dokumentu obce Chraštice. Dále byly dány podněty na doplnění aktivit v rozvojovém 

dokumentu obce, které byly následně zapracovány do Rozvojového dokumentu obce 

Chraštice. Záznam z jednání je nedílnou přílohou tohoto dokumentu. 
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4. SWOT analýza 

 SWOT analýza zobrazuje silné a slabé stránky, které v obci existují. Je standardní metodou 

strategického řízení. Silné a slabé stránky ukazují současný stav dané věci, příležitosti a hrozby 

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

analytickou a návrhovou částí rozvojového dokumentu obce. Následující tabulka vychází 

z analytické části dokumentu, z výstupů dotazníkového šetření a komunitního projednání 

rozvojového dokumentu obce. 

Silné stránky Slabé stránky 

 . Poloha obce  

Obce se nachází v blízkosti silnice RI/4. (dobrá 

dopravní obslužnost) 

 Nízká kriminalita v obci 

V obci v posledních letech nebyla zaznamenána 

žádná kriminalita, popřípadě malé přestupky. 

 Průměrný věk obyvatel 

V roce 2017 je průměrný věk obyvatel 43,7 let. 

 Pokles nezaměstnanosti 

V roce 2014 bylo v obci Chraštice 13 

nezaměstnaných, v roce 2019 pouze 2. 

 Staré ekologické zátěže 

V obci ani v okolí se nenachází kontaminovaná 

místa. 

 Stoupá počet podnikatelských 

subjektů 

V posledních letech je zaznamenán vzestup 

počtu podnikatelských subjektů v obci. 

 Struktura krajiny 

Obec se nachází na kraji rekreační oblasti 

vodního díla Orlík. 

 

 

 Stárnutí obyvatelstva 

 V roce 2018 bylo v obci 22 % obyvatel ve věkové 

kategorii 65 let a více. 

 Nedostatečná dopravní obslužnost 

Obec nemá o víkendu dopravní spojení. 

 Stav místních komunikací 

Je nutná rozsáhlá rekonstrukce místních 

komunikací. 

 Nevyužívání dotací při investicích 

obce 

Nízký počet podaných žádostí o dotaci. 

 Technická infrastruktura 

Obec Chraštičky není vybavena kanalizačním 

systémem pro veřejnost. 

 Koeficient ekologické stability 

Koeficient ekologické stability poukazuje na 

relativně nevyváženou krajinu. 
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Příležitosti Hrozby 

 Oprava pozemních komunikací 

Kvalita dopravy v obci. 

 Aktivní spolupráce mezi obcemi  

Využití meziobecní spolupráce. 

 Realizace sportovišť 

Rekonstrukce dětského hřiště, výstavba 

multifunkčního hřiště 

 Posílení obytné funkce obce 

Dostatečná občanská vybavenost v obci. 

 Rozvoj sociálních služeb 

Dostatečné pokrytí sociálních služeb v obci. 

  Lepší komunikace OÚ s občany 

Společná setkání 

 Přehledné webové stránky obce 

Využívat nové webové stránky obce ke 

komunikaci s občany 

 Společný úklid obce 

Podpora mezilidských vztahů v obci. 

 Komunitní život v obci 

Zajištění prostor pro společenský život v obci 

(komunitní centrum, restaurace) 

 

 

 

 

 Nedostatek finančních prostředků 

Správné rozložení finančních prostředků, 

investice dle rozpočtu obce 

 Nevhodné dotační možnosti 

Dotační programy, které obec nebude moci 

využít pro svůj rozvoj 

 Stav místních komunikací 

Údržba komunikací, opravy, bezpečnost dopravy 

 Demografický vývoj 

Fungování obce může ohrozit snížený počet 

obyvatel, stárnutí obyvatel 

 Vysoký podíl spolufinancování 

Velké množství projektů z dotačních titulů 

s vysokým podílem spolufinancování obce. 

 Stagnace rozvoje obce 

Obec se nebude dále rozvíjet, úbytek obyvatel 

obce. 

  Nedostatečná doprovodná 

infrastruktura v nové zástavbě 

Nebude zajištěna technická infrastruktura pro 

nové obyvatele obce. 
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B.  NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

B. 1. Vazba na strategické dokumenty 

Zpracovaný Program rozvoje obce Chraštice úzce navazuje na tyto již zpracované (či ve 

zpracování) strategické dokumenty na všech úrovních zainteresovaných subjektů. Jedná se 

pouze o nejdůležitější dokumenty s přímou vazbou na konkrétní aktivity obce. Nejedná se o 

veškeré platné dokumenty pro období 2019-2024. 

Nejdůležitější dokumenty s úzkou regionální územní vazbou: 

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Brdy, z. s. na období 2014–

2020 

 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014–2020 

 Program rozvoje cestovního ruchu 2018-2023 

 Strategie prevence kriminality ve Středočeském kraji na léta 2016-2020 

 Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji a jeho aktualizace (poslední 

rok 2007) 

 Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017–2023 

  Územní energetická koncepce Středočeského kraje, vydal Středočeský kraj, 2004–

2010 

 Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014–2020 

 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje, změna 2018 

 Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Střední Čechy – CZ02, který byl zpracován v 

rámci projektu Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR a 

nabyl účinnosti dne 20. 6. 2016.   

 Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje pro období 2016 až 2025 

 Povodňový plán Středočeského kraje, vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 

životního prostředí a zemědělství, 2004 a následující pravidelné aktualizace. 

 Strategie územního správního obvodu ORP Příbram v oblasti předškolní výchovy a 

základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a 

v oblasti aglomerace téma zaměstnanost na období 2015-2024. 
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Nejdůležitější dokumenty s celorepublikovou a evropskou územní vazbou: 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 

 Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020 

 Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009-2020 

 Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020 

 Koncepce památkové péče v ČR 2017-2020 

 Aktualizace Státní kulturní politiky na léta 2013-2014 s výhledem na roky 2015-2020 

 Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 

 Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014–2020 
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B. 2. Strategická vize 

Strategická vize 

„Chraštice = klidná a spokojená obec“ 

Globální vize 

Chraštice je místo, kde se spokojeně žije 

Cílem návrhové části rozvojového dokumentu obce Chraštice je reagovat na konkrétní potřeby 

území zjištěné analýzou a zároveň sloužit jako nástroj pro zefektivnění procesů v obci. Pro 

rozvoj obce je třeba se shodnout na společné vizi, dále rozpracovanou do podoby cílů ve 

vymezených problémových okruzích. 

Provedená analýza je klíčovým, nikoli však jediným vstupem pro formulaci jednotlivých kroků 

v návrhové části. Metodou dotazníkového šetření a komunitního projednání, kdy byla 

představena vize žádoucího stavu pro kvalitní rozvoj obce. Následně byl představen předběžný 

návrh problémových okruhů, které reprezentují hlavní složky řešeného problému. V závěru 

byly mapovány možné příčiny a hrozící důsledky, pokud by problémy nebyly řešeny. 

Pro sledování toho, zda směřujeme k dané vizi, je nezbytné definovat strategické cíle a na ně 

navázaná opatření a aktivity. 

Opatření a aktivity jsou mnohem konkrétnější a zahrnují již konkrétní kroky, které mají být 

splněny pro to, abychom dosáhli stanovených cílů a jejich prostřednictvím k definované vizi. 

B. 3. Cíle, opatření a aktivity 

Vize obce Chraštice: 

Chraštice = klidná a spokojená obec 

Naší vizí je zlepšení kvality života obyvatel obce a rozvoj obce tak, že bude dosaženo: 

Cíl č. 1 - Kvalitní občanská vybavenost obce 

Cíl č. 2 - Dostatečná technická infrastruktura 

Cíl č. 3 - Veřejný prostor  

Cíl č. 4 - Zvýšení kvality životního prostředí 

Cíl č. 5 - Zlepšení situace v oblasti dopravní infrastruktury 

 Cíl č. 6 - Památky, cestovní ruch a propagace 

Cíl č. 7 - Velikost obce – územní rozvoj 
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Cíl č. 1 KVALITNÍ OBČANSKÁ VYBAVENOST OBCE 

    Opatření 1.1: Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

    Opatření 1.2: Podpora volnočasových aktivit 

    Opatření 1.3: Podpora společenského života v obci 

    Opatření 1.4: Podpora sociální péče pro občany v obci 

    Opatření 1.5:  Pořízení majetku obce 

 

Cíl č. 2 DOSTATEČNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

    Opatření 2.1: Dobudování sítí a zařízení technické infrastruktury 

 

Cíl č. 3 VEŘEJNÝ PROSTOR   

    Opatření 3.1: Úprava veřejných prostranství 

    

Cíl č. 4 ZVÝŠENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

           Opatření 4.1:  Odpadové hospodářství 

 

Cíl č. 5 ZLEPŠENÍ SITUACE V OBLASTI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

    Opatření 5.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

                             Opatření 5.2: Bezpečnost na obecních komunikacích 

 

Cíl č. 6 PAMÁTKY, CESTOVNÍ RUCH A PROPAGACE 

    Opatření 6.1: Kulturní památky v obci 

  

Cíl č. 7 VELIKOST OBCE – ÚZEMNÍ ROZVOJ 

    Opatření 7.1: Aktivní spolupráce uvnitř obce i navenek 
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Opatření 1.1.: Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Aktivita 1.1.1. – Rekonstrukce vodovodů v obci Chraštičky a Chraštice 

Období realizace: 2020–2024 

Popis projektu: Rekonstrukce vodovodů v obci Chraštičky a Chraštice 

Výše investice:  10.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva životního prostředí spolu se 

OPŽP (Operační program životního prostředí) + spolufinancování 

obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve výši 80 % 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Opatření 1.1.: Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Aktivita 1.1.2. – Vybudování kanalizace v obci Chraštičky 

Období realizace: 2020–2024 

Popis projektu: Vybudování kanalizace v obci Chraštičky 

Výše investice:  20.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva životního prostředí spolu se 

OPŽP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 80 % 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Opatření 1.1.: Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Aktivita 1.1.3. – Rekonstrukce hřbitovní zdi 

Období realizace: 2020–2023 

Popis projektu: Rekonstrukce hřbitovní zdi v obci Chraštice 

Výše investice: 500.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) – 

IROP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %. Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 
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Opatření 1.1.: Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Aktivita 1.1.4. – Revitalizace rybníčku v obci Chraštičky 

Období realizace: 2020–2023 

Popis projektu: Revitalizace rybníčku v obci Chraštičky 

Výše investice: 500.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva životního prostředí spolu se 

OPŽP (Operační program životního prostředí) + spolufinancování 

obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve výši 80 % 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Opatření 1.2.: Podpora volnočasových aktivit 

Aktivita 1.2.1. - Víceúčelové hřiště v obci Chraštice 

Období realizace: 2019–2022 

Popis projektu: Výstavba víceúčelového hřiště u základní školy v obci Chraštice 

Výše investice: 1.700.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 50 %. Z fondu KÚSK + spolufinancování obce. V současné chvíli 

se předpokládá, že dotace by moha být ve výši až 90 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 
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Opatření 1.2.: Podpora volnočasových aktivit 

Aktivita 1.2.2. – Zajištění kulturních a volnočasových aktivit pro občany  

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Rozšíření stávajících aktivit a zlepšení již fungujících kulturních a 

volnočasových aktivit pro občany obce. 

Výše investice: 50.000, - Kč 

Financování: Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V současné 

chvíli se předpokládá dotace ve výši 90 %. 

Obec bude financovat sama.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Opatření 1.2.: Podpora volnočasových aktivit  

Aktivita 1.2.3. – Zvýšení informovanosti občanů o volnočasových možnostech v okolí 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Pravidelné informování občanů o možnostech volnočasových 

aktivit v okolí. 

Výše investice: Bude upřesněna 

Financování:  Obec bude financovat sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Opatření 1.2.: Podpora volnočasových aktivit  

Aktivita 1.2.4. – Místnost pro služby občanům v budově OÚ 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Rekonstrukce a pronájem místnosti v budově OÚ určené pro 

služby občanům (pedikúra, kadeřnictví apod.) 

Výše investice: 100.000, - Kč 

Financování:  Obec bude financovat sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 
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Opatření 1.2.: Podpora volnočasových aktivit  

Aktivita 1.2.5. – Komunitní centrum v obci Chraštice 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Výstavba komunitního centra v obci Chraštice. Nákup nemovitosti 

a její rekonstrukce. 

Výše investice: 5.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) – 

IROP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Opatření 1.3.: Podpora společenského života v obci  

Aktivita 1.3.1. – Komunikující obecní úřad 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Komunikovat s občany obce, s okolními obcemi, využívat anket na 

zajišťování potřeb občanů. 

Výše investice: Bude upřesněna 

Financování:  Obec bude financovat sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Opatření 1.3.: Podpora společenského života v obci  

Aktivita 1.3.2. – Podpora místní spolkové činnosti 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Zajištění finanční podpory spolkové činnosti. 

Výše investice: Bude upřesněna. 

Financování:  Obec bude financovat sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 
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Opatření 1.4.: Podpora sociální péče pro občany v obci  

Aktivita 1.4.1. – Zlepšování informovanosti občanů o sociálních službách 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Zlepšování informovanosti občanů o sociálních službách 

prostřednictvím webových stránek, nástěnky. 

Výše investice: Bude upřesněna. 

Financování:  Obec bude financovat sama.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Opatření 2.1: Dobudování sítí a zařízení technické infrastruktury 

Aktivita 2.1.1 Veřejné osvětlení 

Období realizace: 2020–2021 

Popis projektu: Výměna a doplnění svítidel v obci Chraštice a Chraštičky z hlediska 

optimalizace nákladů a světelných efektů. 

Výše investice: 2.500.000, - Kč 

Financování: Z národního programu EFEKT – Ministerstvo průmyslu a obchodu; 

IROP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %. Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Opatření 3.1: Úprava veřejného prostranství 

Aktivita 3.1.1 Údržba zeleně v intravilánu a extravilánu obce Chraštice a Chraštičky 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Zajistit pravidelnou údržbu zeleně v intravilánu a extravilánu obce.  

Výše investice:  60.000, - Kč/rok 

Financování: Z národního programu Ministerstva životního prostředí spolu se 

OPŽP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 80 % 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 
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Opatření 3.1: Úprava veřejného prostranství 

Aktivita 3.1.2 Chraštické aleje I a II. 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu:  Vytvoření alejí podél zpevněných polních cest v okolí obce. 

Výše investice: 450.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva životního prostředí spolu se 

OPŽP (Operační program životního prostředí) + spolufinancování 

obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve výši 80 % 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Opatření 4.2.: Odpadové hospodářství 

Aktivita 4.2.1 Doplnění odpadkových košů v obci Chraštice a Chraštičky 

Období realizace: 2020–2021 

Popis projektu:  Doplnění odpadkových košů v obci Chraštice a Chraštičky 

Výše investice:  50.000, - Kč 

Financování: Obec bude financovat sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Opatření 4.2.: Odpadové hospodářství 

Aktivita 4.2.2 Doplnění nových míst na tříděný odpad a nádob na jednotlivé komodity 

Období realizace: 2020–2021 

Popis projektu:  Doplnění nádob na odpad (olej, plast). 

Výše investice:  50.000, - Kč 

Financování: Obec bude financovat sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 
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Opatření 4.2.: Odpadové hospodářství 

Aktivita 4.2.3 Postupné řešení otázky odpadového hospodářství 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu:  Zefektivnění nákladů na svoz a likvidaci odpadu v obci Chraštice a 

Chraštičky. 

Výše investice:  Bude upřesněno 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) 

Z národního programu Ministerstva životního prostředí spolu se 

OPŽP (Operační program životního prostředí) + spolufinancování 

obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve výši 50–80 %. 

Obec bude financovat sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

 

Opatření 5.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 5.1.1. Dopravně bezpečnostní řešení v obci 

Období realizace: 2019-2020 

Popis projektu: Vypracování posudku na vhodné řešení dopravní bezpečnosti – 

zpomalovací semafory, měřiče rychlosti, zpomalovací pruhy. 

Výše investice: 100.000, - Kč 

Financování:  Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. 

V současné chvíli se předpokládá, že dotace by mohla být 

ve výši 90 %. 

 Z Integrovaného operačního programu (IROP) + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá, 

že dotace by mohla být až ve výši 80 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 
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Opatření 5.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 5.1.2. Nákup a umístění rychlostního radaru v obci Chraštice   

Období realizace: 2020-2022 

Popis projektu: Umístění radaru z bezpečnostních důvodů na silnici v obci 

Chraštice. 

Výše investice: 60.000, - Kč 

Financování: Z národního programu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 85 % 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

 

Opatření 5.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 5.1.3. Rekonstrukce místních komunikací 

Období realizace: 2020-2021 

Popis projektu: Rekonstrukce místních komunikací v obci 

Výše investice: 3.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 85 %. 

Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V současné 

chvíli se předpokládá dotace ve výši 90 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 
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Opatření 5.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 5.1.4. Vybudování autobusové zastávky v obci Chraštice  

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Vybudování autobusové zastávky v obci Chraštice na návsi. 

Výše investice: 350.000, - Kč 

Financování: Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V současné 

chvíli se předpokládá dotace ve výši 90 %. 

Obec bude financovat sama.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

 

Opatření 5.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 5.1.5. Vybudování chodníku v obci Chraštice – Chraštičky  

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Vybudování chodníku v obci Chraštice – Chraštičky.   

Výše investice: 1.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 85 %. 

Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V současné 

chvíli se předpokládá dotace ve výši 90 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 
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Opatření 6.1: Kulturní památky v obci 

Aktivita 6.1.1. Obnova kulturních památek v obci 

Období realizace: 2020-2024 

Popis projektu: Průběžná obnova kulturních památek v obci. 

Výše investice: 300.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) – 

IROP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

 

 

Opatření 7.1: Aktivní spolupráce uvnitř obce i navenek 

Aktivita 7.1.1. Podpora aktivní účasti a spolupráce obyvatel 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Podporovat aktivity uvnitř obce, spolupráce obyvatel obce. 

Výše investice: 10.000, - Kč/rok 

Financování: Obec bude financovat sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 
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B. 4. Zásobník aktivit 

Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Průběžná rekonstrukce místních komunikací dle opotřebení 

Období realizace: 2020-2024 

Popis projektu: Průběžná rekonstrukce místních komunikací dle opotřebení v obci 

Chraštice a Chraštičky. 

Výše investice: 1.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 50 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Podpora sociální péče pro občany v obci  

Zajištění rozvozu obědů   

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Zajištění rozvozu obědů seniorům a zdravotně postiženým 

občanům trvalé žijícím v obci (dle potřeb). 

Výše investice: Bude upřesněna 

Financování:  Obec   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Podpora sociální péče pro občany v obci  

Zajištění terénních a sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Zajištění terénních a sociálních služeb pro seniory a zdravotně 

postižené občany trvalé žijící v obci (dle potřeb). 

Výše investice: Bude upřesněna 

Financování:  Obec   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 
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Kulturní památky v obci 

Obnova úvozových cest v katastru obce Chraštice 

Období realizace: 2020-2024 

Popis projektu: Výstavba stezek pro pěší, cyklotras po úvozových cestách 

v katastru obce Chraštice. 

Výše investice: 1.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 85 %. 

Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) – 

IROP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce Chraštice 

Revitalizace návsi v obci Chraštice 

Období realizace: 2020-2024 

Popis projektu: Revitalizace návsi v obci Chraštice 

Výše investice: 1.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) – 

IROP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 
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Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Oprava kapličky v obci Chraštičky 

Období realizace: 2019–2022 

Popis projektu: Oprava kapličky v obci Chraštičky 

Výše investice: 200.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) – 

IROP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %.  Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Vybudování parkovacích míst v obci Chraštice  

Období realizace: 2020-2024 

Popis projektu: Vybudování nových parkovacích míst v obci Chraštice. 

Výše investice: 1.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 50 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Zvýšení dopravní obslužnosti v obci Chraštice 

Období realizace: 2019-2020 

Popis projektu: Zajištění zvýšení dopravní obslužnosti v obci Chraštice 

Výše investice: 500.000, - Kč/rok 

Financování: Z fondu Středočeského kraje + spolufinancování obce. V současné 

chvíli se předpokládá dotace ve výši 90 %. Obec bude financovat 

sama. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 
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B. 5. Projekty školy ZŠ a MŠ Chraštice 

Projekty ZŠ a MŠ Chraštice, které byly projednány v minulém volebním období zastupitelstvem 

obce Chraštice a jsou zahrnuty ve Strategickém rámci místního akčního plánu vzdělávání ORP 

Příbram. 

Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Multifunkční hala pro sport, kulturu a volný čas 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Výstavba Multifunkční haly pro sport, kulturu a volný čas 

Výše investice: 24.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) – 

IROP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %.  Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Odborné učebny v podkroví ZŠ 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Vybudování odborných učeben v podkroví budovy ZŠ 

Výše investice: 15.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) – 

IROP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %.  Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 
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Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Bezbariérový přístup 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Vybudování bezbariérového přístupu do budovy ZŠ 

Výše investice: 3.000.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) – 

IROP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %.  Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Podpora volnočasových aktivit 

Obnova a rozšíření vybavenosti školní zahrady o nové prvky 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Podpora volnočasových aktivit obnovou a rozšířením vybavenosti 

školní zahrady o nové prvky 

Výše investice: 1.500.000, - Kč 

Financování: Z MMR, IROP, KÚSK + spolufinancování obce. V současné chvíli se 

předpokládá dotace ve výši 70 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Aktivní spolupráce uvnitř obce i navenek  

Zlepšení podmínek MŠ 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Zlepšení podmínek MŠ pro realizaci ŠVP Spolu a v pohodě v MŠ 

Výše investice: 2.000.000, - Kč 

Financování: Z MMR, IROP, KÚSK + spolufinancování obce. V současné chvíli se 

předpokládá dotace ve výši 70 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 
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Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Vybudování venkovní učebny 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Vybudování venkovní učebny 

Výše investice: 404.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) – 

IROP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %.  Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Vybudování nové kmenové učebny 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Vybudování nové kmenové učebny 

Výše investice: 200.000, - Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) – 

IROP + spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %.  Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 

 

Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Rekonstrukce sociálního zařízení v jídelně ZŠ Chraštice 

Období realizace: 2021–2022 

Popis projektu: Celková rekonstrukce sociálního zařízení v jídelně 

Výše investice: 500.000, - Kč 

Financování: Z MAS Podbrdsko + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Chraštice 
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B. 6. Podpora realizace programu 

 

Program rozvoje obce Chraštice byl vytvořen v průběhu března 2019 - května 2019. Realizační tým 

složený se zaměstnanců Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram sbíral informace a podklady od 

starosty, zastupitelů a občanů obce Chraštice a Chraštičky. Na základě těchto podkladů byly 

vytvořeny cíle, opatření a aktivity pro období 2019–2024 v obci Chraštice a Chraštičky. 

Způsob realizace Programu rozvoje obce Chraštice 

Za realizaci programu bude zodpovědná starostka obce Chraštice spolu se zastupitelstvem obce 

Chraštice, jež může dále dle svých kompetencí přiřazovat zodpovědnost za realizaci jednotlivých 

aktivit zaměstnancům úřadu či jednotlivým osobám (občanům, podnikatelům). 

Monitoring realizace Programu rozvoje obce Chraštice 

Sledování plnění stanovených cílů, opatření a aktivit bude provádět zastupitelstvo průběžně. Plnění 

těchto cílů bude zásadní při přípravě a schvalování rozpočtu obce. Na požádání zastupitelů či 

občanů budou projednány jednotlivé aktivity a připravovány k realizaci. Hodnocení bude probíhat 

jednou ročně při sestavování rozpočtu na následující rok. Případné změny či nově vzniklé potřeby 

území budou projednány na zastupitelstvu a v případě schválení budou zapracovány do Programu 

rozvoje obce. 

Způsob financování Programu rozvoje obce Chraštice 

V Programu rozvoje obce Chraštice jsou definovány cíle, které povedou k naplnění představy o 

budoucím stavu obce. Jsou zde uvedeny aktivity, které budou realizovány v následujícím období 6 

let. Jejich realizace je závislá na finančních prostředcích z Fondů EU, státního rozpočtu, krajského 

rozpočtu a rozpočtu obce. 

Způsob aktualizace Programu rozvoje obce Chraštice 

Tento dokument nesmí být i s ohledem na komunální volby v období realizace chápán jako 

nepřekročitelný, v průběhu let by měl být aktualizován. Pro plnění správné funkce je třeba jej 

udržovat jako živý dokument. Pro snadnou aktualizaci byla právě vybrána aplikace OBCE PRO. 
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B. 9. Zkratky použité v dokumentu: 

ČOV – Čistírna odpadních vod 

ČR – Česká republika 

ČSÚ – Český statistický ústav 

EU – Evropská unie 

IROP – Integrovaný regionální operační program 

MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 

SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury 

SFŽP – Státní fond životního prostředí 

OPŽP – Operační program životního prostředí 

OÚ – Obecní úřad 

SDH – Sbor dobrovolných hasičů 

SLDB – Sčítání lid, domů a bytů 

SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

SO ORP – Správní obvod obce s rozšířenou působností 

OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná 

JPO – Jednotka požární ochrany 

O.P.S. – Obecně prospěšná společnost 

ÚZP – Územní plán 

IČO – Identifikační číslo 

BRO – Biologicky rozložitelný odpad 

SKO – Směsný komunální odpad 

MěÚ – Městský úřad 

SMO ČR – Svaz měst a obcí ČR 

KÚSK – Krajský úřad Středočeského kraje 
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