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Seznam zkratek
DSO – dobrovolný svazek obcí
EU – Evropská unie
KES – koeficient ekologické stability
K.Ú. – katastrální území
MAS – Místní akční skupina
ORP – obec s rozšířenou působností
OSH – okresní sdružení hasičů
OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná
OÚ – obecní úřad
PID – pražská integrovaná doprava
PRO – program rozvoje obce
SDH – sdružení dobrovolných hasičů
SHČMS – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
TJ – tělovýchovná jednota
ÚSES – územní systém ekologické stability
ZPF – zemědělský půdní fond
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ÚVOD – PROČ JE DOBRÉ MÍT PROGRAM ROZVOJE OBCE

Program rozvoje obce (dále jen PRO) je střednědobý strategický dokument obce, jehož
cílem je definovat prioritní oblasti rozvoje obce v předem stanoveném časovém
horizontu. Dokument slouží jako podklad pro činnost vedení obce a pro přípravu
projektů a rozvojových aktivit v obci. PRO slouží jako významný podklad pro čerpání
finančních prostředků z evropských i národních zdrojů. Dokument je rozdělen na dvě
části analytickou a návrhovou. Analytická část popisuje aktuální situaci v obci na základě
statistických dat a ve svém závěru nabízí východiska pro návrhovou část, která
zohledňuje výsledky z dotazníkového šetření. Byl zpracován a distribuován dotazník
v tištěné i elektronické podobě. Program rozvoje obce Nové Dvory byl zpracován
v období duben 2019 až květen 2020 na sedmileté plánovací období 2020 – 2026.
Metodické vedení zajišťovali po odborné stránce pracovníci Centra společných služeb ze
Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska. Program rozvoje obce Nové Dvory byl vytvořen
podle metodiky tvorby programu rozvoje obce, zpracované Ministerstvem pro místní
rozvoj České republiky.

1.1 POSTUP ZPRACOVÁNÍ ROZVOJOVÉHO DOKUMENTU
Program rozvoje obce je základním strategickým rozvojovým a plánovacím
dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jeho schválení
podléhá zastupitelstvu obce.
Program rozvoje obce Nové Dvory je rozdělen na dva celky. Jedná se o část analytickou,
která popisuje stávající stav, a návrhovou část, která zachycuje cíle a budoucí aktivity,
kterými budou cíle naplněny.
Dokument byl vytvářen v průběhu dubna 2019 až května 2020. V dubnu 2019 bylo
osloveno Centrum společných služeb Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska o pomoc při
zpracování dokumentu PRO Nové Dvory. V dubnu 2019 byl vytvořen dotazník v písemné
a elektronické podobě. Ten byl distribuován mezi občany v průběhu května 2019.
Obyvatelé mohli vyjádřit svůj názor na stávající stav v jednotlivých oblastech a také
návrhy na zkvalitnění a další rozvoj obce. V červnu 2019 byl dotazník vyhodnocen
společně s veřejně dostupnými daty a na tomto základě byla zpracována analytická část.
Z důvodu nízké návratnosti dotazníků neproběhlo setkání s občany.
Návrhová část byla zpracována na základě informací z odevzdaných dotazníků a
konzultací s vedením obce.
Konkrétní aktivity – opatření jsou uvedena v návrhové části tohoto dokumentu.
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Schvalovací doložka:
Program rozvoje obce Nové Dvory na období 2020 - 2026 schválilo usnesením 37/2020 ze
dne 26.10.2020 v souladu s §84 odst.2 písm a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, zastupitelstvo obce Nové Dvory.
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ANALYTICKÁ ČÁST PROGRAMU ROZVOJE OBCE

Analytická část soustřeďuje základní fakta o obci a obsahuje komplexní zhodnocení
situace v obci. Tato kapitola je rozdělena na základní témata: demografická, ekonomická
situace, infrastruktura (dopravní a technická), občanská vybavenost, životní prostředí a
správa obce. Jedná se o stěžejní výchozí část každého rozvojového dokumentu, na jejímž
základě jsou definovány hlavní rozvojové priority obce.

2.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI

Starosta obce

František Dědina

IČO obce

00242870

Adresa sídla

Nové Dvory 33, 262 03 Nový Knín

E-mail

obec@novedvory-pb.cz

Telefon

318543913

Internetové stránky

http://novedvory-pb.cz

2.2 HISTORIE
O vsi se poprvé dočítáme až po husitských válkách, přesněji v roce 1432. Je však možné,
že osídlení tohoto katastru je mnohem starší.
Další dochovaná písemná zpráva o existenci obce Nové Dvory pochází z roku 1658
z gruntovní knihy za panování knížete Jiřího Junigra z horního města Jílového, opata
kláštera Zbraslavského. Zápisy uvádějí 6 osad patřících k tomuto klášteru: Krámy (167),
Malá Lečice (229), Nové Dvory (270), Buš (89), Přestavlky a Slapy a městys Štěchovice
(303), čísla v závorce uvádějí počet obyvatel.
Když byla 26. 7. 1914 vyhlášena mobilizace, postupně odešli k odvodu a na bojiště 1.
světové války všichni muži ve věku od 18 do 50 let, prakticky z každého stavení otec a
syn. Z války se nevrátilo 10 občanů a na jejich památku byla do zdi místní kapičky
zasazena pamětní deska se jmény a fotografiemi. Na památku konce války a vzniku
samostatného státu byli v obci vysazeny 3 lípy svobody (na hráz rybníka v Nových
Dvorech, na Porostlinách a Královkách).
V období Protektorátu Čechy a Morava a 2. světové války jsou zápisy přerušeny a o dění
v obci nejsou žádné písemné zprávy.
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V roce 1956 v obci zakládá 24 zemědělců JZD, které je v roce 1973 sloučeno s JZD
Družba v Nové Vsi pod Pleší a v 80. letech začleněno do Státního statku Dobříš.
Dne 26. března 1960 se dosud samostatná obec Krámy sloučila s Novými Dvory
v jedinou střediskovou obec zahrnující též Porostliny a osadu Královky.
K 1. 1. 1993 Státní statek Dobříš ukončil svou činnost, majetek byl vrácen občanům a ti
jej pronajali soukromým zemědělským společnostem.
V 90. letech byla opravena hasičská zbrojnice a kaplička v obci, v roce 2008 byla
uzavřena prodejna potravin. Rok poté začala do obce zavážet potraviny pojízdná
prodejna.
2.3 ÚZEMÍ
Obec Nové Dvory se nachází v okrese Příbram ve Středočeském kraji, asi 15 km
východně od města Dobříš. Žije zde 259 obyvatel.
Obec Nové Dvory se skládá ze dvou částí ležících na dvou katastrálních územích:
•
•

Nové Dvory (k. ú. Nové Dvory u Dobříše), včetně ZSJ Porostliny
Krámy (i název k. ú.)

Obrázek 1: Mapa

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

Obec se nachází v mírné kotlině, obklopena čtyřmi vrchy: z východu vrch Sýkorů
(pojmenován dle familianta Sýkory, jemuž vrch patřil), ze západu vrchem Krámská
Nevada (neboť se o vrch často vadívali krámští s velkolečickými občany), ze severu
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vrchem Občiny (byly to původně obecní lesy) a konečně z jihu vrchem Tetřívek (kdysi
hustý křovinatý lesní porost s tetřevy a tetřívky v něm žijícími).

Obrázek 2: Katastrální mapa obce Nové Dvory

Zdroj: vlastní šetření

2.4 OBYVATELSTVO
DEMOGRAFICKÁ SITUACE
Graf č. 1 znázorňuje vývoj počtu obyvatel mezi lety 1993 – 2017. Počet obyvatel je
v tomto období stabilní a od roku 2007 neustále mírně stoupá. V posledních letech se
pohybuje okolo 250 obyvatel.
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel mezi lety 1993 – 2017
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Zdroj: ČSÚ

Hustota zalidnění se v Nových Dvorech pohybuje okolo 31 obyvatel na km2 (rok 2017).
V porovnání s ostatními obcemi ORP Dobříš se jedná o obec, která je osídlena méně.
Průměrná hustota v ORP Dobříš se pohybuje na hodnotě 70,7 obyvatel na km2. Dle
všeobecně přijímané metodiky evropské Organizace pro hospodářskou spolupráci a
rozvoj jsou Nové Dvory dle počtu obyvatel na km2 venkovskou obcí (hraniční hodnota
v této metodice je 150 obyv./km2).
Průměrný věk v obci činí v současné době 40,6 let. Od počátku sledovaného období
došlo k menším výkyvům; nejnižší průměrný věk byl zaznamenán v roce 2001 a to 37,3
roku, naopak nejvyšší pak v roce 2007, kdy dosáhl 41,8 roku. Od té doby nepatrně klesl
nejspíše vlivem migrace do obce v následujících letech. Pro srovnání – průměrný věk
v rámci ORP činí 41,1 let.
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Graf 2: Průměrný věk obyvatel mezi lety 1993 – 2017
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Zdroj: ČSÚ

Nové Dvory se řadí k obcím s poměrně vyrovnaným poměrem dětí a seniorů, což
dokazuje také index stáří (graf č. 3), který dosáhl v roce 2017 hodnoty 102. To
znamená, že na 100 dětí (0 – 14 let) připadá 102 obyvatel ve věkové kategorii 65 a více
let. Ve sledovaném období dochází k výkyvům v křivce hodnot indexu stáří z důvodu
celkově nízkého počtu obyvatel v obci, kdy se i malý přírůstek/úbytek obyvatel v indexu
stáří projeví. Nejvyšší hodnoty (130) dosáhl index stáří v roce 2007, poté klesal až na
hodnotu 100 v roce 2012, kdy se počet dětí a seniorů vyrovnal. V následujících třech
letech index stáří vystoupal nad hodnotu 100, v roce 2016 se opět počty obou věkových
kategorií vyrovnaly a v posledním sledovaném roce 2017 činil index stáří 102,4, což je o
5 % méně než je průměr v regionu. Pro srovnání, v ORP Dobříš činí index stáří hodnoty
107 a na celorepublikové úrovni to je 115.
Graf 3: Index stáří (65+/0-14) mezi lety 2002 – 2017
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Přirozený přírůstek udává rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých.
Jak je vidět z následujícího grafu č. 4, počty narozených i zemřelých se ve většině let
sledovaného období pohybují v jednotkách (0 – 4 osoby) a jejich rozdíl pak okolo
nulových hodnot. Přirozený přírůstek/úbytek nevykazuje ani rostoucí ani klesající trend
a nemá významný vliv na celkový přírůstek obyvatelstva v obci.
Graf 4: Přirozený přírůstek/úbytek mezi lety 2002 – 2017
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Migrační saldo znázorňuje rozdíl mezi počtem přistěhovalých a počtem občanů
vystěhovalých. Obec Nové Dvory v posledních 10 letech zaznamenává vyšší počet
přistěhovalých než vystěhovalých obyvatel a migrační saldo tak s výjimkou roku 2017
vykazuje kladné hodnoty. To souvisí s výstavbou nových rodinných domů v obci
v posledních letech.
Graf 5: Migrační saldo mezi lety 2002 – 2017
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migrační saldo

Celkový přírůstek obyvatel (graf č. 6) je součet přirozeného přírůstku (úbytku) a
migračního salda. Z následujícího grafu je zřejmé, že postupný nárůst obyvatel v obci je
způsoben migrací, zatímco přirozený přírůstek zůstává stále velmi nízký. Zejména
v posledních deseti letech lze pozorovat trend růstu obyvatelstva v obci díky migraci
způsobené výstavbou rodinných domů.
Graf 6: Celkový přírůstek mezi lety 2002 – 2017
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2.5 HOSPODÁŘSTVÍ
EKONOMICKÁ SITUACE
V Nových Dvorech a jeho místních částech bylo ke konci roku 2018 evidováno celkem 78
podnikatelských subjektů, z nich 40 se zjištěnou ekonomickou aktivitou. Převažují osoby
samostatně výdělečně činné (95%), z obchodních společností vykazuje podnikatelskou
aktivitu pouze 1 subjekt, a to Blecha servis s.r.o., který počtem zaměstnanců patří mezi
mikropodniky. V obci se nenacházejí žádné velké, střední, ani malé podniky.
Tabulka 1: Struktura podnikatelských subjektů dle velikosti k 31. 12. 2018

Podnikatelský subjekt dle organizační
struktury
CELKEM
fyzické osoby celkem
FO podnikající na základě živnostenského zákona
FO podnikající na základě jiného než
živnostenského zákona
zemědělští podnikatelé
právnické osoby celkem
obchodní společnosti
12

Počet
40
38
27
4
6
2
1

akciové společnosti
družstva

.
.

Zdroj: ČSÚ
Tabulka 2: Struktura podnikatelských subjektů dle převažující činnosti k 31. 8. 2018

Podnikatelský subjekt dle odvětví

2016

2017

2018

Zemědělství, lesnictví, rybářství
Průmysl
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Profesní, vědecké a technické činnosti
Veřejná správa
Zdravotní a sociální péče
Ostatní činnosti
CELKEM

7
2
9
4
1
4
1
7
1
0
0
36

7
1
8
4
1
3
1
8
1
0
1
35

7
2
8
5
1
2
0
12
1
1
1
40

Zdroj: ČSÚ

Nejvíce podnikatelských subjektů bylo registrováno v oblasti služeb (58%), dále pak
v průmyslu a stavebnictví (25%), zatímco podnikatelé z odvětví zemědělství, lesnictví a
rybářství tvoří jen okolo 18%.
Graf 7: Skladba hospodářských odvětví
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Zdroj: ČSÚ
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služby

TRH PRÁCE
Nové Dvory se potýkají, jako většina menších obcí, s nedostatkem pracovních příležitostí
a nutností dojíždět do centra (na Dobříš, do Příbrami nebo do Prahy), přestože pro 65 %
ekonomicky aktivních obyvatel jsou zde pracovní příležitosti. Obec se vyznačuje
poměrně vysokým podílem nezaměstnaných osob, ale to je dáno především nízkým
počtem obyvatel obce. Od roku 2015 kopíruje nezaměstnanost klesající trend regionální
i celorepublikový a v roce 2018 zaznamenala míra nezaměstnanosti minimální hodnotu
– 1,7 %. To je zhruba o 2 % méně než průměr v ORP Dobříš. V posledním sledovaném
období (únor 2019) bylo na úřadě práce registrováno 7 obyvatel Nových Dvorů.
V letech 2012 a 2013 nebyly vzhledem ke změně metodiky měření MPSV hodnoty míry
nezaměstnanosti zjištěny.
Graf 8: Míra nezaměstnanosti v letech 2006 – 2017
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2.6 INFRASTRUKTURA
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Technická infrastruktura je na nízké úrovni, v obci se nenachází ČOV a kanalizace, ani
vodovodní řad.
Plyn v obci zaveden není, objekty v obci jsou doposud vytápěny kombinovaným
způsobem – většinou pevnými palivy a v malé míře elektricky nebo jinými druhy paliva.
Veřejné osvětlení se průběžně opravuje, obecní rozhlas v provozu není.
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Hustota silniční sítě je v obci nedostačující, a to pouze 0,2 km/km2.
Komunikační páteří obce je trasa silnice II/102, která tvoří východní hranici katastru
obce a zároveň je hlavní spojnicí s Prahou, kam značná část obyvatel vyjíždí za prací či
studiem. Do centra obce Nové Dvory vede silnice III. třídy č. 10215 a do centra místní
části č. 10216, které jsou napojeny na již zmíněnou silnice č. 102.
Při posledním sčítání na dálniční a silniční síti v roce 2016 byl na této silnici v úseku
hranice okresu Praha – západ/Příbram a zaústění do silnice II/114 zaznamenán průjezd
celkem 2079 motorových vozidel.
Chodníky pro pěší v obci chybí.
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
Výše uvedené průjezdní úseky silnic II. a III. třídy představují páteřní komunikační trasy
celého území obce, na které jsou připojeny další místní a účelové komunikace zajišťující
propojení jednotlivých částí i správního území, dále až dopravní obsluhu každého
jednotlivého objektu a jednotlivých obhospodařovaných ploch a pozemků.
Jedná se o cca 7,5. km místních komunikací, které má obec ve své správě.
Od severu k jihu protíná katastr obce zelená turistická trasa, která prochází přímo
centrem obce Nové Dvory a v západní části do katastru zasahuje naučná stezka Nový
Knín a okolí.

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Obec Nové Dvory je zapojena do systému Pražské integrované dopravy, což zajišťuje
velmi slušnou dopravní obslužnost směrem do Prahy.
Autobusová doprava
Číslo linky

Trasa

PID 360

Praha, Smíchovské nádraží – Sedlčany, autobus. nádraží

Zdroj: http://pid.cz

Autobus staví na zastávkách Nové Dvory, Porostliny a Nové Dvory, Nová hospoda a cesta
do Sedlčan trvá 40 minut . Ze směru z Prahy přijíždí ve všední dny v době od 7 do 20
hodin jednou do hodiny, v odpolední a podvečerní dopravní špičce 2x za hodinu.
Poslední spoj přijíždí z Prahy ve směru na Sedlčany ve 22.30 a první ranní spoj v 0.30. O
víkendech se lze v tomto směru přepravit 12x denně.
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Ve směru ze Sedlčan do Prahy je možné využít autobusovou linku zejména v ranní
dopravní špičce (v 5.10, 5.37, 6.07, 6.22, 6.37, 7.07 a 7.45). Po zbytek dne jsou intervaly
mezi jednotlivým spoji delší a poslední autobus do Sedlčan z Nových Dvorů odjíždí ve
22.45. Víkendových spojů je v tomto směru celkem 13. Cesta do Prahy trvá 48 minut.
Dopravní spojení na Dobříš je možné pouze s přestupem, odkud navazují spoje i do
města Příbram.
Železnice se v obci nenachází. Nejbližší vlakové zastávky se nachází v Dobříši, Malé
Hraštici, Mníšku pod Brdy nebo Davli.

2.7 VYBAVENOST OBCE
ZDRAVOTNICTVÍ
V obci se žádné ordinace lékařů nenachází; pacienti tak musí dojíždět buď do Nového
Knína (8 km), Slap (6 km), Štěchovic (9 km) nebo na Dobříš (15 km).
Spádová nemocnice se nachází v okresním městě Příbram včetně rychlé záchranné
služby.
SOCIÁLNÍ PÉČE
V rámci regionu byl zpracován Komunitní plán sociálních služeb regionu Brdy-Vltava na
období 2012 – 2017, který je aktualizován pro období 2018 – 2023. Sociální služby
zajišťuje v přímé péči klientům (pečovatelská služba) Farní charita Starý Knín na
základě smlouvy s obcí. Nejbližší Domov pro seniory (zřizovatel Středočeský Kraj) se
nachází ve městě Dobříš. Obec zajišťuje dostupnost širokého spektra sociálních služeb
prostřednictvím poskytování příspěvku do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava (více o
fondu: http://socialnifond.brdy-vltava.cz/). Mechanismus sociálního fondu umožňuje
podpořit ověřené regionální poskytovatele sociálních služeb a dostupnost služeb pro
obyvatele tzv. „od kolébky až po hrob“ z území MAS Brdy-Vltava.
ŠKOLSTVÍ
V obci Nové Dvory se nenachází žádné školské zařízení. Předškolní děti a žáci základní
školy ve většině případů dojíždí do Nového Knína. Za středoškolským studiem se vyjíždí
do Prahy, která má dobrou dopravní dostupnost.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Svoz komunálního odpadu zajišťuje společnost DOKAS Dobříš, s.r.o. V každé z místních
částí se nachází hnízda na tříděný odpad (sběrné nádoby na papír, plasty, nápojové
kartony, sklo bílé a barevné, kovový odpad) a kontejnery na směsný komunální odpad.
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Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován bezplatně formou svozu
dodavatelské firmy čtyřikrát v roce (2x na jaře, 2x na podzim). Datum svozu je vyvěšen
na obecní vývěsce a webových stránkách obce.
Odkládat objemný odpad a elektroodpad je možné v době provozních hodin pouze ve
sběrném dvoře města Dobříš. Zde je možné odevzdat i použitý textil, jeho využití
zajišťuje Diakonie Broumov k charitativním účelům.
SPORT, TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPOLKY
Zdejší krajina má potenciál pro rekreaci; nachází se v atraktivním regionu Středního
Povltaví, prochází jí turistické stezky, které pokračují ve všech směrech do okolních obcí.
Možnosti rekreace zvyšuje blízkost řek Kocáby a Vltavy.
SDH Nové Dvory
Sbor dobrovolných hasičů v Nových Dvorech byl založen roku 1902 a dle dostupných
materiálů se počet členů sboru za dobu jeho trvání pohyboval v rozmezí 30 – 40 členů.
V současné době má sbor 41 členů, z toho 28 mužů a 13 žen.
V minulosti byli dobrovolní hasiči mnohokrát přivoláni k hašení požáru v obci; ničivý
požár založily v dubnu 1994 ve skladu obilí na okraji obce při hře děti. K ohni se dostali
jako první místní hasiči a snažili se lokalizovat oheň, tak aby se dále nerozšířil. To se jim
podařilo a dokonce významnou měrou přispěli k úplné likvidaci ohně v době, kdy přijeli
na pomoc profesionální hasiči z Dobříše a Příbrami.
SDH Nové Dvory se každoročně účastní okrskového cvičení; historické umístění získalo
družstvo sboru v roce 1999 na okrskovém cvičení v Sejcké Lhotě, kde obsadilo 2. místo.
SDH Krámy
Založení Sboru dobrovolných hasičů v Krámech se datuje ke dni 24. srpna 1924, kdy
zastupitelstvo obce dospělo ke zjištění, že hasičský sbor v obci je nutností, i kdyby měl
být vybaven jen primitivní technikou. Proto tehdejší starosta obce svolal mimořádnou
valnou hromadu s jediným bodem programu – založení Sboru dobrovolných hasičů
v Krámech. Tak byl ustaven sbor o 11 členech a 13 přispívajících. Znamenalo to
významný krok, přechod od neorganizované sousedské pomoci v případě požáru
k pomoci organizované prováděné vycvičeným sborem, třebaže zpočátku vybaveným
pouze jednoduchými nástroji. Ty postupem času nahrazovala skutečná požární technika.
V roce 1962 se družstvo Krámů poprvé zapojilo do soutěží v požárním sportu a od té
doby zaznamenalo řadu významných úspěchů. Krámští hasiči se významnou měrou
podílejí na udržování vzhledu obce prostřednictvím dobrovolných brigád a pořádání
společenských akcí.
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V roce 2008 byl na náklady obce zakoupen hasičský vůz značky Avia, který je po
nejrůznějších úpravách dodnes užíván coby zásahové vozidlo výjezdové jednotky SDH
obce.
Organizačně SDH Krámy spadá do 24. okrsku Okresního sdružení hasičů Příbram
začleněného do Svazu dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska.
KULTURA A PÉČE O PAMÁTKY
Na území obce Nové Dvory se drobné sakrální stavby – kapličky v místních částech Nové
Dvory a Krámy a zvonička v Porostlinách.
Soudržnost obyvatel podporují akce organizované obcí a Sborem dobrovolných hasičů.
Kulturní a sportovní akce v obci
Typ akce

Termín konání

Organizátor

Jarní brigáda na úklid obce

duben

Obec + SDH

Pálení čarodějnic

duben

Obec + SDH

Okrsková soutěž hasičů

květen

SDH

Dětský den

červen

Obec

Letní hasičská zábava

červen

SDH

Hasičské soutěže v Krámech

léto

SDH

Rozsvícení vánočního stromu

prosinec

Obec

Zdroj: web obce

2.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Geomorfologie
Soustava: Česko-moravská – Podstoustava: Středočeská pahorkatina – Celek:
Benešovská pahorkatina – Podcelek: Dobříšská pahorkatina – Okrsek: Jílovská vrchovina
– Slapská pahorkatina (novodvorská část)
Podnebí
Obec Nové Dvory spadá do klimatické oblasti MT 11, pro niž je charakteristické dlouhé
léto, teplé a suché; přechodné období krátké s mírně teplým jarem a podzimem, zima je
krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Klimatické charakteristiky

MT11

Počet letních dnů

40 – 50
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Počet dnů s teplotou vyšší než 10°C

140 – 160

Počet mrazových dnů

110 – 130

Počet ledových dnů

30 – 40

Průměrná teplota v lednu [°C]

-2 až -3

Průměrná teplota v dubnu [°C]

7 až 8

Průměrná teplota v červenci [°C]

17 – 18

Průměrná teplota v říjnu [°C]

7–8

Počet dnů se srážkami 1 mm a více

90 – 100

Úhrn srážek ve vegetačním období [mm]

350 – 400

Úhrn srážek v zimním období [mm]

200 – 250

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

50 – 60

Počet jasných dnů

120 – 150

Počet zatažených dnů

40 – 50

Zdroj: Členění podnebí ČR dle Quitta

Pilíř životního prostředí vyjadřuje kvalitu přírodního prostředí, krajiny a jejích dílčích
částí. Pro jeho posouzení existuje tzv. koeficient ekologické stability (dále KES). Jedná se
o poměrové číslo a udává poměr mezi stabilními a nestabilními krajinotvornými prvky.
Pro obec Nové Dvory vychází 0,9 (dle ČSÚ) které odpovídá „území intenzívně
využívanému, zejména zemědělskou výrobou, oslabení autoregulačních pochodů v
ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady
dodatkové energie.“ (dle metodiky Míchala 1985).
V západní části obce je evidováno poddolované území (11,57% rozlohy), které se jeví
jako záporná vlastnost při hodnocení kvality životního prostředí z hlediska horninového
podloží. V území nejsou evidovány vodní zdroje a kvůli vysokému podílu orné půdy
oproti rozloze lesních pozemků (32,14%), je zde pouze malá schopnost retence vody. Z
pohledu hygieny životního prostředí se zde nenachází negativní jevy. Nejsou zde
překročeny imisní limity v ovzduší, nejsou zde evidovány uzavřené skládky ani plochy
brownfields. V rámci ochrany přírody jsou pozitivním jevem památné stromy a v severní
částí obce procházející regionální biokoridor (související s říčkou Kocábou v k.ú. Velká
Lečice), kladem jsou i místa ochrany přírodních hodnot, především doprovodná zeleň
podél polních cest a dalších komunikací. Ze zemědělského půdního fondu se zde nachází
jak kvalitní půdy v údolních nivách místních vodotečí, tak půdy nižší kvality (4. a 5. třída
ochrany). Pro ochranu zemědělského půdního fondu jsou zde vybudovány poměrně
rozsáhlé plochy meliorací, některé však zasahují i do lučních pozemků (neuváženě).
Negativem je vysoké riziko vodní eroze především ve východní části obce, intenzívně
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využívané pro zemědělství. Malý podíl lesních pozemků snižuje kvalitu životního
prostředí.
Tabulka 3: Podíl zemědělské a nezemědělské půdy v ORP Dobříš a v Nových Dvorech

ORP Dobříš
[ha]
[%]
9 718,9
30,5
589,9
1,8
53,9
0,2
2979,2
9,4
15 480,8
48,6
837,8
2,6
360,1
1,1
1 834,2
5,8
31 854,8
100

Zemědělská půda

Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy
Celková výměra

Nové Dvory
[ha]
[%]
404,07
48,13
18,45
2,20
6,61
0,79
80,16
9,55
281,03
33,48
2,15
0,26
8,35
0,99
38,62
4,6
839,63
100

Zdroj. www.csu.cz
Graf 9: Skladba zemědělské a nezemědělské půdy
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Největší rozlohu v obci zaujímá orná půda (48%), což je výrazně více než je procentuální
zastoupení v SO ORP Dobříš (31%). V regionu naopak převažují lesní pozemky (49%),
které v obci Nové Dvory tvoří pouze 33% veškeré půdy.
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Vodní toky
Řešeným územím protékají přítoky řeky Kocáby a nachází se zde Královský rybník.
Přesto vodní plochy zaujímají pouze 0,3% veškeré plochy území obce, což je výrazně
pod průměrem celého ORP Dobříš.
2.9 SPRÁVA OBCE
OBECNÍ ÚŘAD A KOMPETENCE OBCE
Obec Nové Dvory je územně samosprávným celkem s právní subjektivitou a se
základním rozsahem výkonu státní správy (obec I. typu), spadá pod ORP Dobříš. Orgány
obce je vykonávána přenesená působnost v základním rozsahu ve věcech, které stanoví
zvláštní zákony. Správním územím je obvod obce. Obec je spravována zastupitelstvem,
které je 7-členné.
Úřední hodiny obecního úřadu: Pondělí 18.00 – 19.00
HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCE
Obec Nové Dvory hospodaří s přebytkovým rozpočtem s výjimkou let 2013 a 2018, kdy
došlo k významnějším kapitálovým výdajům.
Tabulka 4: Hospodaření obce v letech 2010 – 2016

Hospodaření
obce (v
tisících)
Daňové
příjmy

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 (k
30.9.)

2021

2388

2667

2789

3020

3455

2802

Nedaňové
příjmy

169

218

3673

162

73

312

17

Kapitálové
příjmy

0

0

0

0

0

0

0

888

64

62

44

102

67

77

Příjmy celkem

3079

2670

6402

2994

3196

3834

2895

Běžné výdaje

2144

1911

1697

1736

1690

2470

2548

0

3660

0

0

25

298

538

2144

5571

1697

1736

1716

2767

3086

635

-2901

4705

1258

1480

1066

-191

Nenárokové
dotace

Kapitálové
výdaje
Výdaje
celkem
Saldo

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz
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BEZPEČNOST
Obec Nové Dvory neprovozuje obecní policii, zajištění veřejného pořádku a ochrany
majetku obyvatel provádí v rámci výkonu své služby Policie ČR.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných
hasičů.
VNĚJŠÍ VZTAHY A VAZBA
Obec je členem dvou lokálních uskupení:
Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska
Svazek obcí byl založen v roce 1994 a v současné době sdružuje 25 obcí. Hlavní činnost
svazku je zaměřena na výkon aktivit směřujících k systematickému a efektivnímu
rozvoji regionu (ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich
spolupráci při rozvíjení činností týkajících se školství, sociální péče, kultury, ochrany
veřejného pořádku a životního prostředí, rozvoje cestovního ruchu, zajištění dopravní
obslužnosti, zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně, zásobování vodou,
odvádění a čištění odpadních vod, společných nákupů energií a společné řešení dalších
aktivit regionálního rozvoje).
Místní akční skupina Brdy-Vltava
MAS sdružuje subjekty z veřejného a soukromého sektoru (i aktivní obyvatele), kterým
není lhostejná podoba místa, kde žijí. Jedná se o neziskovou organizaci, která
spolupracuje na rozvoji venkova a získání finančních prostředků z EU i z národních
programů pro rozvoj území, kde působí. Jednou z činností je také aktivní získávání a
rozdělování dotačních prostředků. Organizace byla založena v roce 2006 a v roce 2016
sdružovala 37 subjektů z regionu. MAS má zpracovanou Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje. Vedení obce se aktivně zapojilo při zpracovávání této strategie, na
kterou je možné získat finanční prostředky z EU pro náš region.
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VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI OBYVATELI OBCE

3.1 „POJĎME SPOLU PODPOŘIT ROZVOJ NAŠÍ OBCE“….
… toto motto provázelo vyplňování dotazníků pro potřeby tvorby „Programu rozvoje
obce Nové Dvory na období 2020 - 2026“.
V květnu 2019 byly mezi obyvatele obce distribuovány dotazníky, v nichž měli občané
možnost vyjádřit se k jednotlivým oblastem života. Vyplněných dotazníků se vrátilo 18,
z toho 5 v elektronické podobě. Polovina dotazníků byla vyplněna obyvateli Nových
Dvorů, druhá polovina občany místní části Krámy.
Graf 10: Věk respondentů

Graf 11: Počet let odžitých v obci

Věk respondentů
17%
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Počet let odžitých v obci

11%
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70 a více
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21 - 40 let

41 let a více

Zdroj: vlastní šetření
Do dotazníkového šetření se více než ze tří čtvrtin zapojili občané starší 40 let, z toho
nejpočetnější skupinou jsou obyvatelé ve věku 50 – 59 let. Občané mladší 29 let vyplnili
pouze 2 dotazníky.
Obecně lze říci, že dotazníky vyplňovali spíš starousedlíci (lidé žijící v obci déle než 11
let), zatímco nově přistěhovalí tvoří jen necelou čtvrtinu respondentů.
Informace o dění v obci získávají obyvatelé nejčastěji z webových stránek nebo od
sousedů a známých.
Přibližně 63 % dotazovaných se o dění v obci zajímá, ale informace aktivně nezjišťuje.
Ostatní respondenti uvedli, že se o dění v obci aktivně zajímají a informace také aktivně
vyhledávají.
Cílem dotazníků bylo zjistit, co se lidem v obci nejvíce líbí a naopak, co jim zde chybí. Čím
nižší je průměrná známka, tím je oblast hodnocena lépe. Celkově nejlépe byla hodnocena
bezpečnost v obci a nakládání s odpady. Naopak nejvíce občané postrádají sportovní a
kulturní a společenské vyžití v obci. Na doplňující otázky, zda by obyvatelé uvítali
připojení na kanalizaci a vodovod; odpověděla většina kladně. Pro připojení na
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kanalizační řad byli všichni respondenti; pro připojení k vodovodnímu se vyjádřilo 17
respondentů, tedy pouze jeden z dotazovaných by vodovod nevyužil. Téma hospodaření
s pitnou vodou se objevilo v několika dotaznících, v nichž obyvatelé vyjadřují obavy o
dostatek pitné vody do budoucna a požadují ze strany obce nějaké systematické řešení.
Hodnocená oblast
Vzhled obce
Čistota veřejných prostranství
Dostupnost ZŠ
Dostupnost MŠ
Možnost sportovního vyžití
Možnost kulturního a společenského vyžití
Bezpečnost v obci
Práce obecního úřadu
Nakládání s odpady, jejich svoz a třídění
Pracovní příležitosti v obci
Úroveň dopravní infrastruktury
Úroveň veřejného osvětlení
Úroveň veřejné dopravy
Mezilidské vztahy

Průměrná známka
2,1
1,9
2,5
2,5
2,9
2,9
1,7
1,9
1,7
2,6
2,8
2,4
2,2
2,2
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SWOT ANALÝZA OBCE NOVÉ DVORY (VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU
ČÁST)

SWOT analýza zobrazuje přednosti a slabé stránky, které v obci existují. Silné a slabé
stránky ukazují současný stav dané věci, příležitosti a hrozby určují možný budoucí
kladný nebo záporný vliv na rozvoj dané oblasti. Tato analýza je mostem mezi
analytickou a návrhovou částí strategického dokumentu. Výstupy z dotazníkového
šetření byly doplněny o informace ze setkání s obyvateli obce do SWOT analýzy.
Tabulka 5: SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY
poloha obce, klid, ticho

SLABÉ STRÁNKY
Chybějící kanalizace

dostupnost Prahy, dobré dopravní spojení

Chybějící vodovod

čisté životní prostředí

Absence prodejny s potravinami

vedení obce

Špatný stav silnic

upravená veřejná zeleň

Slabý signál pro připojení k internetu

Sdružení dobrovolných hasičů

Nedostatečné veřejné osvětlení
Nezájem občanů o dění v obci
Nedostatek pitné vody
Zanedbaný vzhled obce
Nedostatek společenských akcí
Špatná informovanost občanů o tom, co se
chystá
Malá četnost svozu odpadů

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

získání dotací

Legislativa (zákony a vyhlášky komplikující
život v obci)

ochrana krajiny a vody v přírodě

Nově přistěhovalí nepřizpůsobiví spoluobčané

podpora investic do úspor energií

Neřešení problému s pitnou vodou
zachování váhy na návsi (opravit a najít pro Nová výstavba
ni jiný účel)
využít prostor prázdné prodejny potravin
Nezájem obyvatel o budoucnost a rozvoj obce
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NÁVRHOVÁ ČÁST PRO NOVÉ DVORY

Návrhová část vychází ze zjištění v analytické části a zachycuje základní podněty, které
vzešly z předchozích fází zpracování Programu rozvoje obce Nové Dvory 2020 - 2026.
Jinými slovy se jedná o formulování postupu dílčích kroků, jak naplnit stanovené cíle a
dosáhnout definované vize.

5.1 VIZE OBCE NOVÉ DVORY
Vize znamená ideální stav, kam se realizací aktivit snažíme dostat. Jedná se o pozitivní
zobrazení budoucnosti (do horizontu 2026) a odpovídá nám na otázku „kam směřujeme,
co chceme dosáhnout“.
V dotazníkovém šetření se ohledně budoucího stavu obce obyvatelé nejčastěji ztotožnili
s následujícími tvrzeními:
Vize pro rok 2026:
Obec Nové Dvory a místní část Krámy je příjemným místem pro život s dostatkem
kulturního, sportovního a společenského vyžití a pro obyvatele je zajištěna
základní občanská vybavenost. V obci je také kvalitní dopravní a technická
infrastruktura.
5.2 CÍLE A OPATŘENÍ
Abychom dokázali sledovat to, zda dosahujeme ideálního stavu (vize), stanovujeme
dlouhodobé cíle a na ně navázaná opatření a aktivity, které jsou mnohem konkrétnější.
Opatření zahrnuje soubor aktivit k danému tématu. Aktivity pak můžeme vnímat jako
zásadní úkoly, které mají být splněny, aby došlo k naplňování opatření, cílů a tím
samotného Programu rozvoje obce.
5.2.1 STRATEGICKÉ CÍLE
Cíl 1: Pečovat o přírodu a krajinu (uvnitř i vně obce)
Cíl 2: Zajistit kvalitní infrastrukturu a obslužnost pro obyvatele
Cíl 3: Pečovat o komunitní život v obci

5.3 OPATŘENÍ
Opatření konkretizují dlouhodobé cíle a zpřesňují oblasti, ve kterých se obec bude
rozvíjet.
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Cíl 1

Pečovat o přírodu a krajinu

Opatření 1.1 Udržet krásnou přírodu a krajinu v okolí obce včetně veřejného
prostranství v obci

Cíl 2

Zajistit kvalitní infrastrukturu a obslužnost pro obyvatele

Opatření 2.1 Kvalitní technická infrastruktura
Opatření 2.2 Kvalitní dopravní infrastruktura
Opatření 2.3 Fungující základní služby
Cíl 3

Pečovat o komunitní život v obci

Opatření 3.1 Podporovat akce, které zapojují obyvatele do dění v obci
Opatření 3.2 Aktivní spolupráce uvnitř i navenek
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PROJEKTOVÉ ZÁMĚRY

Tato kapitola obsahuje konkrétní rozvojové aktivity.
Cíl 1

Pečovat o přírodu a krajinu

Opatření 1.1 Udržet krásnou přírodu a krajinu v okolí obce včetně veřejného
prostranství v obci
Časový
horizont

Odhad
nákladů

Zdroj
financování

Pravidelná údržba zeleně

2020 – 2026

250 tis.
Kč/ročně

Vlastní
zdroje

Výsadba zeleně

2020 – 2026

10 tis. Kč /
ročně

Vlastní
zdroje

2026

100 tis. Kč

Vlastní
zdroje

Bude upřesněn

Vlastní
zdroje,
dotace

Název záměru

Zajištění odpočinkových míst
Rekonstrukce návsí a veřejného
prostranství

Cíl 2

2025

Zajistit kvalitní infrastrukturu a obslužnost pro obyvatele

Opatření 2.1 Kvalitní technická infrastruktura
Název záměru

Časový
horizont

Odhad
nákladů

Zdroj
financování

2026

Bude
upřesněn

Dotace

2020 – 2026

Bude
upřesněn

Vlastní
zdroje

Vybudování vodovodu

2026

Bude
upřesněn

Dotace

Zkvalitnění signálu internetového
připojení

2025

Bude
upřesněn

-

Hledat nové zdroje pitné vody

2026

Bude
upřesněn

-

Vybudování kanalizace
Zkvalitnění veřejného osvětlení
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Opatření 2.2 Kvalitní dopravní infrastruktura
Název záměru
Oprava místních komunikací

Časový
horizont

Odhad
nákladů

Zdroj
financování

2020 – 2026

Bude
upřesněn

Vlastní
zdroje a
dotace

2026

Bude
upřesněn

Dotace

2020 – 2026

Bude
upřesněn

Vlastní
zdroje

Vybudování chodníků
Rekonstrukce
zastávek

autobusových

Opatření 2.3 Fungující základní služby (vzhledem k velikosti obce)
Název záměru

Časový
horizont

Odhad
nákladů

Zdroj
financování

2020 – 2026

Bude
upřesněn

Vlastní
zdroje a
dotace

Vybudování víceúčelového hřiště
(pro děti i seniory)

2024

2 mil. Kč

Vlastní
zdroje,
dotace

Zajistit informační SMS kanál pro
občany

2021

Bude
upřesněn

Vlastní
zdroje

Vybudování společného veřejného
prostranství

2025

Bude
upřesněn

Vlastní
zdroje,
dotace

Zachování pojízdné prodejny

Cíl 3

Pečovat o komunitní život

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

Časový
horizont

Odhad
nákladů

Zdroj
financování

Organizovat brigády se zapojením
obyvatel do života v obci – Ukliďme
Česko

2020 – 2026

10 tis. Kč

Vlastní
zdroje

Spolupracovat na akcích s místními
spolky (ve spolupráci se spolky)

2020 – 2026

Bude
upřesněn

Vlastní
zdroje
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Podpora místních spolků

2020 – 2026

Bude
upřesněn

Vlastní
zdroje

a

2020 – 2026

Bude
upřesněn

Vlastní
zdroje a
dotace

Zapojení občanů do společného
dění v obci

2020 – 2026

Bude
upřesněn

Vlastní
zdroje

Organizace
kulturních
společenských akcí

Opatření 3.2 Aktivní spolupráce uvnitř i navenek
Název záměru

Časový horizont

Odhad nákladů

Účast na setkání DSO Dobříšska a
Novoknínska

2020 - 26

0

Účast na setkání MAS Brdy – Vltava

2020 - 26

0

Podpora aktivní účasti a spolupráce
obyvatel

2020 - 26

0
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PODPORA REALIZACE PRO NOVÉ DVORY

Program rozvoje obce Nové Dvory na období 2020 – 2026 je spolu s Územním plánem
základním koncepčním dokumentem definujícím budoucí směřování obce. Tento
dokument stanovuje na základě podrobné analýzy, priority, které je potřebné z pohledu
rozvoje obce realizovat. Je nutné stanovit garanta PRO, který bude kontrolovat, zda
dochází k naplňování definovaných aktivit. V případě obce Nové Dvory je tímto
garantem starosta obce, který zároveň koordinuje všechny činnosti spojené s realizací a
aktualizacemi PRO. Sledováním naplňování PRO může starosta pověřit jinou osobu.
S provedeným hodnocením budou seznámeni členové zastupitelstva. Naplňování PRO
bude sledováno s dvouroční frekvencí na základě zohlednění činností, které se za dané
dva roky v obci odehrály. Počátek sledování prvního roku běží od data prvního schválení
PRO zastupitelstvem obce.
Dílčí revize PRO budou prováděny každé 2 roky. Pokud dojde v obci k významné změně
v některých ze sledovaných oblastí, je možná dřívější aktualizace dokumentu.
Aktualizace PRO bude provedena přímou úpravou dokumentu PRO s uvedením termínu
aktualizace a vyznačením provedených změn. Aktualizovaný dokument znovu schvaluje
zastupitelstvo obce. Dokument je v listinné podobě k nahlédnutí v budově obecního
úřadu, v elektronické podobě je PRO přístupný na webových stránkách obce.
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