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U* vod
Program rozvoje obce Drásov u Příbramě je střednědobý strategický rozvojový dokument
obce, jehož cílem je definovat prioritní oblasti rozvoje obce v předem stanoveném časovém
horizontu. Program rozvoje obce formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje
způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Strategický plán rozvoje obce Drásov u Příbramě byl
zpracován na začátku roku 2020 a obsahuje plány pro další rozvoj obce na roky 2020 až
2030.
Program vychází z analýzy demografické a socio-ekonomické situace v obci a zohledňuje
názory obyvatel obce a jejích představitelů. Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost
vedení obce a pro přípravu projektů a rozvojových aktivit v obci.
Má zajistit prosperitu obce, uspokojit potřeby obyvatel a stanovit vizi pro život v obci do
budoucna. Zároveň podává veřejnosti přehled o plánovaných investičních aktivitách obce a
lze na něj odkazovat při podávání žádostí o dotace, úvěry či příspěvky, a lépe tak prosazovat
zájmy Drásova a jeho občanů.
Dokument je rozdělen na dvě části – analytickou a návrhovou. Analytická část popisuje
situaci v obci na základě statistických dat a obsahuje informace o historii, území,
obyvatelstvu a současném stavu obce a života v obci po všech stránkách. Ve svém závěru
nabízí východiska pro návrhovou část. Návrhová část navazuje na analytickou část tím, že pro
zjištěné skutečnosti vyplývající z analytické části navrhuje optimální řešení. Program je
navržen jako otevřený, je možné ho v případě potřeby doplnit či změnit. Realizace plánu
bude zajištěna zastupitelstvem obce, které rozhoduje o realizaci projektových záměrů,
způsobu jejich financování, zajišťuje prostředky nutné pro realizaci záměrů a průběžně
upravuje a aktualizuje seznam projektových záměrů.
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Schvalovací doložka:
Program rozvoje obce Drásov u Příbramě na období 2020 - 2030 schválilo usnesením č.X ze
dne 20.4.2020 v souladu s §84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, zastupitelstvo obce Drásov u Příbramě.
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A. Analytická č ást
V této části je rozpracována demografická situace obce, jelikož právě složení obyvatel
výrazně ovlivňuje jak podobu obce, tak i aktivity, kterých se lidé účastní. Dále jsou v této
kapitole popsány ekonomické faktory, dopravní a technická infrastruktura, občanská
vybavenost a v neposlední řadě i vztah životního prostředí a také správa obce.

1. Charakteristika obce
1.1 Základní informace o obci
Starosta obce

Zdeněk Vrátný

IČO obce

00242136

Adresa sídla

Drásov 11, 261 01 Drásov u Příbramě

E-mail

urad@drasov.eu

Elektronická podatelna

epodatelna@drasov.eu

Telefon

318 690 127

Internetové stránky

http://www.drasov.eu

1.2 Poloha obce
Obec Drásov u Příbramě leží ve zvlněné krajině Brdského předhůří v nadmořské výšce
434 m.n.m. asi 55 kilometrů jižně od Prahy. Nejbližšími městy jsou Příbram 8 km západně a
Dobříš, 10 km severovýchodně.
Rozloha správního území obce je 546,53 ha (cca 5,465 km2). Obec se skládá ze dvou
částí – Drásov a Skalka. K části Drásov ještě patří osada Cihelna.
Obcí prochází hlavní silniční tah – silnice první třídy I/18 - Rožmitál pod Třemšínem –
Příbram – Sedlčany – Olbramovice. V katastru se také nachází část letiště Příbram – Dlouhá
Lhota (LKPM).
Na území se nachází i relativně velké množství rybníků – na sever od silnice I/18 jsou to
od západu Nehetník, Padrť, Štičí rybník, Červený rybník, Hladov, Prostřední rybník a
Homolka. Červeným, Prostředním a Hladovem protéká říčka Kocába známá z děl Jana Drdy
a trampských písní. Další místní vodotečí je Drásovský potok. Jižně od silnice I/18 téměř
v centru obce jsou to rybníky Soukupák, Máchovák a Bláhovák. Rybník Bláhovák byl v roce
2018 revitalizován s pomocí dotace Ministerstva zemědělství. V katastru obce leží částečně i
malá údolní nádrž Drásov, která slouží jako záložní pro pitnou vodu.
6

Obec obklopuje velké množství lesů. Nejvyšším vrcholem katastru je vrch Chlum, 490
m.n.m. Výraznými dominantami okolí jsou i šachetní haldy, pozůstatek hornické činnosti
v minulosti.
Obr. 1 – Poloha obce v okrese

Zdroj: mapy.cz

Obr. 2 – Katastrální území obce

Zdroj: mapy.cz
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1.3 Historie obce
První zmínky o Drásovu se datují do roku 1057, kdy se uvádí, že jeden člověk ze vsi
darován litoměřickému kostelu. Další zpráva pochází až z počátku 16. století, kdy ves
náležela Pešíkům z Komárova a pocházel odtud poddaný, který jim sloužil. Velmi krátce poté
ji získali Bechyňové z Lažan sedící na Pičíně, kteří jí připojili ke svému statku v Dlouhé Lhotě.
Po smrti Ignáce Humprechta Bechyně z Lažan v roce 1742 prodali jeho synové Jan Václav a
Ignác Ludvík zadlužený dlouholhotecký statek, k němuž stále patřil i Drásov, benediktýnům u
svatého Mikuláše na Starém Městě Pražském. Posledním feudálním držitelem vesnice byl od
roku 1838 kníže Rudolf Colloredo – Mansfeld, a proto na deset let připadla k Dobříši. Poté, až
do roku 1904, byla osada Drásov součástí Dlouhé Lhoty.
Dnem 17. 4. 1904 začíná období samostatnosti. V roce 1908 se obec Drásov
spolupodílela na výstavbě školy ve Višňové, kam drásovské děti chodí dodnes. Paradoxně
před tím se drásovští podíleli na stavbě školy v Dlouhé Lhotě, kde také platili tzv. školní
přirážky a kam jejich děti nikdy nechodily. V roce 1923 byla založena obecní knihovna. Až do
roku 1952 všichni místní zemědělci hospodařili jako soukromníci, v tomto roce došlo
k založení Jednotného zemědělského družstva, které se v roce 1965 sloučilo s družstvy
v sousedních obcích – Dlouhé Lhotě a Višňové a vzniklo JZD 9. květen se sídlem v Dlouhé
Lhotě. V roce 1979 došlo na základě rozhodnutí okresních orgánů ke sloučení obcí Drásov a
Dlouhá Lhota, které trvalo až do devadesátých let 20. století.
V roce 2006 obec obdržela obecní symboly – vlajku a znak. Tyto byly vytvořeny na
základě historických souvislostí a připomínají některé významné majitele panství, konkrétně
Pešíky z Komárova – stříbrná obrněná noha v červeném poli a Bechyně z Lažan – tři červení
kapři ve stříbrném poli. Zúžený modrý kůl ve znaku a středový modrý pruh na vlajce
symbolizují místní říčku – Kocábu.

Obr. 3 – Obecní znak a vlajka

Zdroj: Registr komunálních symbolů
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1.4 Památky
V katastrálním území obce se nachází kaplička na pozemku číslo 72 v centru obce. Tato
kaplička byla postavena v roce 1937 poté, co předchozí byla již podruhé zbourána. Poprvé
v roce 1906 a podruhé v roce 1937, pokaždé kvůli stavbě silnice. Obecní rada rozhodla, že
kaplička bude tentokrát postavena nákladnější ve stylu gotiky 14. století i se zvonem.
Vybavení bylo věnováno místními obyvateli. Kaple byla zasvěcena 28. září 1937 k svátku
svatého Václava a stejné jméno nese i zvon.
Druhá kaplička je v části Skalka, na pozemku číslo 106, ve středu části Skalka, v blízkosti
rybníka Hladov. Jde o tzv. výklenkovou kapličku.
Dále se v obci nachází křížky – boží muka. Jeden u silnice I/18 mezi částí Cihelna a
Drásov, druhý na západním okraji Drásova u silnice I/18 a třetí zhruba ve středu části Cihelna.
V jižní části Drásova se nachází pomník padlým v první světové válce.
Žádná z výše zmíněných staveb není památkově chráněná.
Obr. 4 – Památky v obci

Zdroj: vlastní foto autora
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2. Obyvatelstvo
2.1 Demografická situace
Ke dni 1. 1. 2019 žilo v obci 424 obyvatel z toho 211 mužů a 213 žen. Počet obyvatel
pozvolna narůstá. Zástavba obce má typický venkovský charakter. Jedná se o rostlou
strukturu tvořenou původními staveními, na která navazuje místní výstavba nových
rodinných domků.
Průměrná hustota zalidnění je 77,5 člověka na km2 což je zhruba v průměru ORP
Příbram, kam obec spadá. Dle metodiky evropské Organizace pro hospodářskou spolupráci a
rozvoj je Drásov možné považovat dle počtu obyvatel na km2 za venkovskou obec (hraniční
hodnota v této metodice je 150 obyv./km2).
Vývoj počtu obyvatel od roku 1991 znázorňuje následující tabulka a graf.

Graf 1: Počet obyvatel v obci Drásov

Tab. 1: Počet obyvatel v obci Drásov (stav vždy k 1.1.)
Rok

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

počet obyvatel

348

Rok

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

počet obyvatel

381

345

373

341

365

342

396

347

397

347

399

354

402

10

361

401

364

400

370

406

366

419

371

418

367

416

375

424

377

Tab. 2: Přehled migrace v obci Drásov 1991-2019
Rok

Stav
1.1.

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

348
345
341
342
347
347
354
361
364
370
361
371
367
375
377
381
373
365
396
397
409
402
401
400
406
419
418
416

Územní
Přistě- Vystě- Přírůstek Přírůstek Přírůstek
Stav
Narození Zemřelí
změna
hovalí hovalí přirozený migrační celkový
31.12.
1
4
4
7
10
-3
-3
345
2
6
11
11
-4
-4
341
6
1
8
12
5
-4
1
342
2
3
11
5
-1
6
5
347
4
2
6
4
-4
347
2
3
13
5
-1
8
7
354
7
5
7
2
2
5
7
361
4
2
9
8
2
1
3
364
2
2
17
11
6
6
370
2
2
1
5
-4
-4
366
2
4
14
2
-2
12
10
371
5
3
10
16
2
-6
-4
367
2
2
13
5
8
8
375
2
2
8
6
2
2
377
4
2
16
14
2
2
4
381
4
3
2
11
1
-9
-8
373
1
5
7
11
-4
-4
-8
365
5
3
35
6
2
29
31
396
7
4
8
10
3
-2
1
397
5
2
10
11
3
-1
2
399
1
4
3
7
-3
-4
-7
402
3
6
10
8
-3
2
-1
401
2
1
6
8
1
-2
-1
400
6
6
8
2
6
6
406
5
3
15
4
2
11
13
419
6
3
1
5
3
-4
-1
418
5
1
4
10
4
-6
-2
416
1
1
15
7
8
8
424

Podle výše uvedených dat je zřejmé, že s výjimkou dvouletého poklesu v letech 2006 a
2007, kompenzovaného prudkým nárůstem v roce 2008 a následného většího poklese v roce
2011 počet obyvatel obce Drásov narůstá a to jak přirozeným, tak migračním přírůstkem,
přičemž ten migrační, tedy přírůstek přistěhováním, je vyšší.
V souladu s obecným demografickým vývojem, i v obci Drásov převládá podíl žen nad
muži, byť velmi nepatrně (50,24% : 49,76%).
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Věkovou strukturu obyvatelstva ukazuje následující tabulka:
Tab. 3: Věková struktura ke dni 31. 12. 2018
Počet obyvatel
0-14
v tom ve
15-64
věku (let)
65 a více
Průměrný věk (let)

Celkem
424
60
285
79
43,9

Muži

Ženy
211
26
151
34
44,6

213
34
134
45
43,2

Zdroj: ČSÚ
Podíl dětí do 15 let je 14,15% a seniorů nad 65% 18,63%. Podíl dětí je o 1,8% menší než
republikový průměr, podíl seniorů o 1% nižší než republikový průměr. Průměrný věk obyvatel
je o něco vyšší, než je republikový průměr (43,9 : 42,2), což je způsobeno výrazně vyšším
průměrným věkem mužů (44,6 : 40,8). Věkový průměr žen je téměř shodný s republikovým
(43,2 : 43,6). Tyto údaje naznačují, že v produktivním věku je více mužů v horním věkovém
segmentu (blíže k seniorům) a naopak. Obecně lze říci, že v delším časovém horizontu lze
očekávat pomalé zvyšování průměrného věku ve stejném trendu jako v celé ČR.

2.2 Sociální situace v obci
V obci převládá obyvatelstvo české národnosti. Podle údajů ČSÚ z posledního sčítání
lidí, domů a bytů z roku 2011 (tedy spíše jen orientačně) je v obci 217 ekonomicky aktivních
obyvatel z toho 196 zaměstnanců. Nezaměstnaných je v obci 8, což znamená 2,87%
ekonomicky neaktivních osob.
Sociální služby a péči o své příbuzné řeší obyvatelé sami, mimo vlastní aktivitu využívají
zařízení sociálních služeb v blízkých obcích – Příbram, Dobříš, Sedlčany atp. V obci se
nenacházejí sociálně vyloučené lokality. Nejsou známy ani problémy s bezdomovci nebo
potíže s uživateli návykových látek.

2.3 Spolková a osvětová činnost
V Drásově v současné době působí následující spolky:
• SDH Drásov – sbor dobrovolných hasičů, součást 25. okrsku, JPO 5, mimo
základní činnosti pomoci při zdolávání požárů a přírodních katastrof, pomáhá při
pořádání kulturních a sportovních akcí v obci. V roce 2019 obec v rámci obnovy
techniky zakoupila SDH vozidlo Tatra 815 místo stávající Škody 706 RTHP CAS 25.
• Svaz žen – V obci velice dobře funguje početný svaz žen. V průběhu roku
organizují několik kulturních akcí. Např.: maškarní ples pro děti a pro dospělé,
oslavy dne matek, country zábavu, mikulášskou zábavu a další
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•

•

Myslivecký spolek – Hlavní činností spolku je výkon práva myslivosti, ochrany
přírody a volně žijící zvěře v ní, v najaté nebo vlastní honitbě v souladu se
schváleným plánem mysliveckého hospodaření a lovu a podmínkami nájemní
smlouvy honitby a další činnosti, která je spojena s mysliveckými tradicemi a
obvyklými mysliveckými postupy.
Rybářský spolek – akce sportovního rybářství, pomoc při péči o rybníky

O činnosti spolků a obce jsou občané informováni vývěskami v jednotlivých částech
obce, na internetových stránkách a rozesíláním SMS zpráv. Obec také vydává informační
bulletin distribuovaný všem obyvatelům.
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3. Hospodářství
3.1 Ekonomická situace v obci
V obci je malá průmyslová zóna s dřevovýrobou. Naopak podnikatelská zóna zde není.
Obec nemá žádné volné pozemky k dalšímu vybudování průmyslové ani podnikatelské zóny.
V blízkosti letiště je plánovaná výstavba průmyslové zóny na pozemcích soukromých
majitelů. V obci je registrováno 143 podnikatelských subjektů, z toho 94 se zjištěnou
podnikatelskou aktivitou. Přibližně dvě třetiny jsou fyzické osoby a třetina obchodní
společnosti. Spolupráce obce s podnikatelskými subjekty probíhá na několika úrovních.
Snahou obce je neomezovat tyto subjekty, spíše je podporovat v jejich činnosti, samozřejmě
za podmínky dodržování předpisů, zákonů a obecně dobrých vztahů s občany sídlícími
v sousedství.
Rozdělení podnikatelských subjektů ke dni 31. 12. 2019 podle právní formy a podle
převažující činnosti znázorňují následující tabulky:
Tab. 4: Rozdělení podnikatelských subjektů podle činnosti
Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou
aktivitou

Celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví

143
8
23
18

94
7
13
14

G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel

40

28

11

7

5

3

1
.
1

1
.
1

15

12

N Administrativní a
podpůrné činnosti

3

1

O Veřejná správa
a obrana;
povinné sociální zabezpečení

2

1

.
.

.
.

4

3

12
.

3
.

H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování
a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké
a technické činnosti

P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno

Zdroj: ČSÚ

Obory činnosti pod písmeny B – E jsou:
B - Těžba a dobývání
C - Zpracovatelský průmysl
D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
E - Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
Tab. 5: Rozdělení podnikatelských subjektů podle právní formy
Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou
aktivitou

143
108

94
67

106

65

2

2

.
35
25
0
0

.
27
24
0
0

Celkem
Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající dle živnostenského
zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného než
živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
akciové společnosti
Družstva

Zdroj: ČSÚ

Z celkového počtu 94 aktivních podnikatelských subjektů jich nejvíce podniká v oboru
velkoobchod, maloobchod a opravy a údržba motorových vozidel, dále pak stavebnictví a
zpracovatelský průmysl. V katastru obce je také fotovoltaická (solární) elektrárna o celkové
ploše panelů 24 812 m2.
Dále podnikatelské subjekty dají rozdělit na podniky bez zaměstnanců a se zaměstnanci
a poté i podle počtu zaměstnanců. Tuto strukturu znázorňuje následující tabulka, ze které
vyplývá, že převládají podnikatelé bez zaměstnanců a mikropodniky.

Tab. 6: Rozdělení podniků podle počtu zaměstnanců
Počet zaměstnanců

Kategorie

Počet

1–9
10 – 49
50 – 249
>249

mikropodniky
malé podniky
střední podniky
velké podniky

13
7
0
0

Zdroj: RIS
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3.2 Trh práce
Obec vykazuje míru nezaměstnanosti 2,87%. Tato míra nezaměstnanosti je o 1% nižší,
než míra nezaměstnanosti v ORP Příbram. To je dáno poměrně velkými pracovními
příležitostmi v dostupném okolí, spojených s vynikající dostupnosti větších měst Příbrami a
Dobříše a blízkou dálnicí D4 pro možnost práce v Praze. Většina obyvatel musí do zaměstnání
dojíždět.
V obci je podíl obyvatelstva s vyšším a vysokoškolským vzděláním cca 12%., což
odpovídá poměru v ORP Příbram. Data jsou poměrně stará, pochází ze sčítání lidí, domů a
bytů v roce 2011, nicméně poměr vzdělanosti se výrazně neměnil.

Tab. 7: Obyvatelstvo podle nejvyššího vzdělání
Drásov (okres
Nejvyšší ukončené vzdělání
Příbram)
bez vzdělání

0

základní včetně neukončeného

74

střední včetně vyučení bez maturity

152

úplné střední vzdělání s maturitou

71

vyšší odborné vzdělání

4

nástavbové vzdělání

15

vysokoškolské vzdělání včetně vědecké
výchovy

21

bakalářské vzdělání

2

magisterské vzdělání

19

doktorské vzdělání

-

Nezjištěno

12

Zdroj: ČSÚ
Sama obec má jednoho zaměstnance na 50% úvazku. Dalších 5 lidí pracuje na dohodu o
pracovní činnosti

3.3 Komerční služby
Na území obce se nachází jeden malý obchod se smíšeným zbožím a bistrem, restaurace
s omezenou nabídkou jídel. Oba podnikatelské subjekty hospodaří ve vlastních objektech.
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Dále jsou v soukromých objektech poskytovány služby kadeřnictví, kosmetiky, prodej
zmrzliny a malého občerstvení a další drobné služby.
Z větších firem je možno zmínit služby stanice technické kontroly, včetně měření emisí,
prodejna automobilů – autosalón s autoservisem, několik menších servisů motorových
vozidel, včetně nákladních.
Také se v obci nachází výrobní firmy, dvě pily, truhlářství – výroba nábytku a v části
katastru, který přiléhá ke sportovnímu letišti Příbram – Dlouhá Lhota i výroba světel pro
sportovní letadla. V této lokalitě je rovněž několik firem poskytujících služby souvisejících
s všeobecným letectvím.
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4. Infrastruktura
4.1 Technická infrastruktura
4.1.1 Zásobování pitnou vodou
V obci je obecní vodovod vlastněný obcí, provozovaný 1.SčV a připojený na skupinový
vodovod Příbram, zásobovaný z úpravny vody Hatě přes zásobník Chlum . Skupinový
vodovod Příbram využívá několik povrchových zdrojů surové vody (vodárenská nádrž Pilská,
Lázská, Obecnice a řeka Vltava).
Většina domů je napojena na tento obecní vodovod, část využívá např. pro zalévání
nebo jako užitkovou i vodu z vlastních studen, ať už kopaných nebo vrtaných, některé
domácnosti mají studnu jako hlavní a jediný zdroj vody.
4.1.2 Dešťové vody
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch jsou likvidovány převážně vsakem a retencí
na vlastních pozemcích. V části Drásov je dešťová kanalizace, která svádí dešťovou vodu ze
zpevněných ploch na veřejných prostranstvích a z komunikací. V ostatních místních částech
je k odvedení dešťových vod využíván systém příkopů, struh a propustků do místních
vodotečí.
4.1.3 Kanalizace a ČOV
V současné době jsou odpadní vody v obci většinou zachycovány v jímkách a vyváženy.
Jímky jsou často opatřeny nevyhovujícím přepadem do drenážních podmoků, otevřených
koryt i zatrubněných příkopů. Výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod byla
zahájena v prosinci 2019. Na tuto stavbu obec obdržela dotaci z programu SFŽP.
Předpokládané dokončení a spuštění provozu je třetím čtvrtletí 2021. Splašková kanalizace je
převážně vedena v místních komunikacích a obecních pozemcích. ČOV Drásov je umístěna u
silnice I/18 na východním okraji obce s vyústěním odpadních vod do Drásovského potoka.
4.1.4 Zásobování elektrickou energií
Na území obce se nachází venkovní a kabelové vedení VN 22 kV. V Drásově je několik
trafostanic a jsou různého provedení a stáří. Jak již bylo zmíněno, je v katastru i
fotovoltaická elektrárna.
4.1.5 Plyn
Obec je plynofikována od roku 2008. Rozvod je proveden STL plynovodem, který je
prodloužením stávajícího plynovodu z obce Dubenec.
4.1.6 Veřejné osvětlení a veřejný rozhlas
V Drásově je zavedené funkční veřejné osvětlení ve všech částech obce. Toto osvětlení je
spouštěno automaticky a svítí po celou noc. Vzhledem k použitým zastaralým technologiím je
nutná postupná rekonstrukce a výměna za úspornější zdroje světla. Obecní rozhlas byl nahrazen
rozesíláním SMS na telefony občanů.
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4.2 Dopravní infrastruktura
4.2.1 Silnice
Obcí prochází jako páteřní komunikace silnice první třídy I/18 Rožmitál pod Třemšínem –
Příbram – Sedlčany – Olbramovice s poměrně silným provozem. V roce 2016 proběhlo sčítání
dopravy. Špičková intenzita provozu byla zjištěna 1020 vozidel za hodinu, roční průměrná
intenzita přes den 4999 vozidel z toho 737 těžkých nákladních za den.
U osady Cihelna, kde došlo několika dopravním nehodám s velmi závažnými následky
v místě, kde se nachází zastávky hromadné dopravy a dochází i k pohybu chodců, byla po
dlouhém jednání provedena dopravně-inženýrská úprava. Bylo upraveno vodorovné
dopravní značení a osazení dopravních značek „zákaz předjíždění“.
Protože silnice první třídy vstupuje do hlavní části obce Drásov po dlouhé rovince,
dochází k častému a výraznému překračování rychlostního omezení. V krátké vzdálenosti za
začátkem obce se také nachází přechod pro chodce, kde docházelo k ohrožování
přecházejících. Na vjezdu do obce byl proto osazen radar s ukazatelem rychlosti a došlo
k výraznému snížení rychlosti vozidel, vjíždějících do obce.
Obr. 5 – Vjezd do obce Drásov od Příbramě

Zdroj: vlastní foto autora
V katastru obce se nachází i krátký úsek dálnice D4 Praha – Strakonice, mimo zastavěnou
oblast. Podél dálnice vede silnice třetí třídy III/00412 v úseku Dlouhá Lhota – křižovatka se
silnicí I/18. Na dálnici D4 se v katastru obce rovněž nachází čerpací stanice pohonných hmot.
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Obec je svou silniční infrastrukturou velmi dobře napojena na významné silniční tahy a
díky tomu je mobilita obyvatelstva velmi dobrá. Na druhou stranu to také způsobuje
negativní dopady kvůli zvýšeným emisím a sníženou bezpečností.
4.2.2 Místní komunikace, cyklostezky, turistické stezky
Místní komunikace propojují části obce s hlavní silnicí a s okolními obcemi. Některé
z nich potřebují rekonstrukci. Vzhledem ke stavbě splaškové kanalizace budou jejich opravy
řešeny po jejím ukončení.
V roce 2018 byla vybudována kombinovaná stezka pro chodce a pro cyklisty mezi hlavní
částí Drásova a odbočkou místní komunikace do části Skalka. Další prodloužení této stezky je
plánované a bude popsáno v návrhové části tohoto dokumentu.
V katastru obce se nenachází žádná značená turistická trasa ani číslovaná a značená
cyklotrasa. Nejbližší turistická značka – modrá, se nachází cca 500 metrů od východního
okraje katastru v obci Višňová. Nejbližší cyklotrasa – č. 8195 Příbram – Kamýk nad Vltavu je
asi 1500 metrů v lesích jižně od obce.
4.2.3 Dopravní obslužnost
Vzhledem k poloze obce na hlavní silnici první třídy obcí projíždí relativně velké množství
autobusových linek. Jejich přehled znázorňuje tabulka níže:
Tab. 8: Autobusové spoje
linka

Trasa

provozovatel

D11

Příbram - Sedlčany

Arriva

D13

Příbram - Sedlčany - Tábor

Arriva

D45

Příbram - Hříměždice

Arriva

D46

Příbram - Kamýk nad Vltavou

Arriva

D56

Příbram - Borotice, Čelina

Arriva

E14

Plzeň - Příbram - Sedlčany - Křečovice

ČSAD Benešov

304110 Příbram - Tábor

COMETT PLUS

317

Příbram - Dobříš - Mníšek p. Brdy - Praha

PID

393

Příbram - Praha

PID

395
Příbram -Dobříš - Praha
Zdroj: IDOS, vlastní zpracování

PID

Linky 393 a 395 staví na dálnici D4, linka 317 má zastávku na souběžné silnici III/00412.
Ostatní linky zmíněné v tabulce výše mají zastávku v obci Drásov (nebo u části Cihelna)
Obcí neprochází žádná železnice. Nejbližší vlakové nádraží jsou v Příbrami a Dobříši, obě
cca 10 kilometrů vzdálená. Nejbližší letiště je malé sportovní letiště s omezeným provozem
20

Příbram – Dlouhá Lhota (LKPM), částečně se nacházející v katastru obce a vzdálené cca 3 km
od centra Drásova. Nejbližší mezinárodní letiště je Praha – Ruzyně (LKPR/PRG), přibližně 65
km severně
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5. Vybavenost obce
5.1 Zdravotnictví a sociální péče
V obci není žádné zdravotnické zařízení ani ordinace lékaře. Pro základní zdravotní péči
občané využívají ordinaci praktického lékaře v sousední obci Višňová, další lékařské služby
jsou pak v Příbrami a Dobříši. Nemocnice včetně rychlé záchranné služby se nachází ve městě
Příbram. Doba dojezdu do Drásova je cca 7 -10 minut
Obec nemá žádné zařízení pro poskytování sociálních služeb obyvatelstvu. Tuto oblast
zabezpečuje Centrum sociálních a zdravotních služeb v Příbrami nebo Pečovatelská služba
města Dobříše.

5.2 Bydlení
Většina obyvatel bydlí v rodinných domech na vlastních pozemcích. Vzhledem
k budované kanalizaci a existující infrastruktuře jsou domy obvykle napojeny na obecní
vodovod, mají možnost připojení na plyn, budou připojeny ke kanalizaci a obec je plně
elektrifikovaná. Podle posledního sčítání lidí, domů a bytů bylo v obci 118 rodinných domů a
3 bytové domy. V obou kategoriích domů bylo celkem 147 bytů. Vzhledem k tomu, že od
posledního sčítání uplynulo již téměř deset let, došlo k přírůstku rodinných domů ze
soukromé výstavby.

Tabulka níže ukazuje rozdělení staveb podle účelu dle katastru nemovitostí v roce 2019
Tab.9 : Objekty podle způsobu využití
Způsob využití objektu
Počet
objekt k bydlení
109
objekt občanské vybavenosti
35
rodinný dům
43
stavba pro rodinnou rekreaci
8
zemědělská stavba
9
stavba technického vybavení
4
stavba pro dopravu
8
garáž
15
jiná stavba
31
Zdroj: regiony.kurzy.cz/katastr/drasov-okres-pribram
V obci se nenachází žádné obecní domy ani byty, včetně sociálního bydlení. Obec nemá
takřka žádné vlastní pozemky vhodné pro výstavbu rodinných domů, Zájemci o stavbu
nových domů musí získat pozemky od současných majitelů. Územní plán počítá s výstavbou a
určuje dostatek volných ploch pro zástavbu objekty pro bydlení. Obec podporuje výstavbu
nových domů.
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Obec Drásov má pouze tři budovy ve vlastnictví, jednou je bývalá pastouška u
sportovního areálu, druhá budova obecního úřadu a třetí sklad / garáž u kompostárny.
Bohužel budova úřadu není zateplená a je vytápěná elektřinou, což je zbytečné nákladné.
V obci se nenachází žádné otevřené ubytovací zařízení. V osadě Samoty je připravován
penzion, je již zkolaudovaný, nicméně není v provozu.

5.3 Školství a kultura
V obci se nenachází žádné školské ani předškolní zařízení. Občané obce využívají
Mateřské školy a Základní školy ve Višňové, Dolních Hbitech, Příbrami a Dobříši.
V budově obecního úřadu je jednou týdně otevřená knihovna, další veřejné knihovny
jsou v Příbrami a Dobříši.
Obec ve spolupráci se SDH Drásov a Svazem žen pořádají v průběhu roku několik
společenských akcí jako je například pálení čarodějnic, oslava dne dětí, dne žen, lampionový
průvod, zahájení adventu nebo oslava Silvestra. Dále jsou pořádány zájezdy na divadelní
představení případně muzikály.

5.4 Odpadové hospodářství
Svoz komunálního odpadu zajišťuje Dokas Dobříš, s.r.o. V obci se nachází 7 hnízd nádob
na tříděný odpad (papír, plast, sklo, nápojové kartony, kov, oleje). Dvě jsou v místní části
Skalka, jedno na Cihelně a čtyři v Drásově. Svoz tříděného odpadu je dodavatelsky objednán
a hrazen obcí. Množství kontejnerů je objemově dostačující. Přestože obec provádí osvětu
ohledně správného třídění, stále někteří občané netřídí nebo třídí špatně. Jedná se
především o neukázněnost lidí.
Obr. 6 – Hnízda pro sběr tříděného odpadu

Zdroj: vlastní foto autora
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Pravidelně je vyhlašován svoz nebezpečného odpadu a svoz nadrozměrného odpadu.
Sběr železného šrotu je realizován dle potřeb za pomoci SDH Drásov. Sběrný dvůr pro sběr
nadrozměrného odpadu, elektroodpadu atp. je v centru obce Drásov vedle budovy obecního
úřadu.
V obci jsou také k dispozici kontejnery a popelnice na biologicky rozložitelný odpad –
zbytky ze zahrad, kuchyní atp. K účelu zpracování tohoto odpadu byla vybudována
kompostárna. Tato kompostárna je na východním okraji obce u polí, byla vybudována za
pomoci dotace z programu SFŽP v roce 2015.

5.5 Sport
Obec vybudovala multifunkční sportovně-rekreační areál, ve kterém se nachází tenisový
kurt, dětské víceúčelové hřiště, zastřešené posezení pro 50 lidí s krbem, možností grilování a
tanečním parketem. Součástí areálu je budova bývalé pastoušky, ve které je kuchyně a
zasedací místnost. V současné době probíhá přístavba této budovy, ve které bude sociální
zařízení. Další dětské víceúčelové hřiště se nachází v části Skalka.
Obr. 7 – Sportovně-rekreační zařízení Drásov

Zdroj: vlastní foto autora
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V obci se v současné době nenachází jiná větší plocha pro sport, proto Drásov
spolupracuje se sousední obcí Višňová na výchově mladých fotbalistů a finančně se podílí na
nákladech na údržbu fotbalového hřiště.
Obec ve spolupráci se SDH Drásov a Svazem žen pořádají v průběhu roku několik
sportovních akcí jako je oslava dne cyklistiky závodem Drásovský pedál nebo nohejbalový
turnaj nebo účast na závodech v požárním sportu atp.
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6. Životní prostředí
6.1 Využití půdy
Drásov se nachází v oblasti s převládající zemědělskou půdou a lesy případně
zatravněnými plochami. V okolí obce se vyskytují souvislé rozlohy intenzivně obdělávané
půdy. Konkrétní podíl jednotlivých druhů půdy podle využití (v hektarech) znázorňuje
následující tabulka a graf.
Tab. 10 – Druhy pozemků v ha
31. 12. 2019
546,53
355,53
295,97
10,84
48,72
191,01
75,09
38,64
10,58
66,70

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha
Zdroj: ČSÚ
Graf 2 – Druh půdy podle využití

Zdroj: ČSÚ
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Z hlediska struktury půdy v katastrálním území obce má nejvyšší zastoupení orná půda,
která tvoří 54,16% území. Druhé rozlohou nejvyšší zastoupení mají lesní pozemky, což je
13,74% území. Ostatní plochy mají rozlohu 12,21%, trvalé travní porosty mají 8,91%. Vodní
plochy zaujímají 7,07%, zahrady 1,98% a zastavěné plochy 1,93%. Jiné typy pozemků se
v katastru nenacházejí. Poměr zemědělské a nezemědělské půdy je 65,05% : 34,95%

6.2 Koeficient ekologické stability
Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako
jsou lesy, zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv.
nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1
znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V obci Drásov je koeficient ekologické stability na
hodnotě 0,464, což je srovnatelné s obcemi v okolí.
Hodnota koeficientu ekologické stability mezi 0,3 a 1,0 znamená, že území je intenzívně
využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v
ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady
dodatkové energie

6.3 Významné zdroje znečištění
Přímo v katastru obce nejsou významné zdroje průmyslového znečištění, ale
v bezprostředním okolí katastru se nachází spalovna biologického odpadu ze zdravotnických
zařízení, která při určitém proudění větru je zdrojem zápachu. Na severozápadním okraji
katastru se nachází sportovní letiště, které je zdrojem hlukové zátěže, zejména při
intenzívním provozu letadel sloužících pro parašutistický výcvik. Další hluková zátěž pochází
z provozu střelnice nacházející se jižně od obce v zalesněném terénu v katastru Višňová.
Přestože je obec plynofikovaná a velká část obyvatel plynem vytápí, velká část emisí
pochází ze starých, lokálních spotřebičů na tuhá paliva (jsou používány zejména
v domácnostech) a mobilních zdrojů (motorová vozidla projíždějící po I/18 a D4).
Potencionálním zdrojem menšího znečištění může být i odstavné parkoviště pro
nákladní automobily na okraji místní části Cihelna, u silnice I/18. Naopak velkým
potencionálním rizikem pro život v obci je projekt likvidace odvalu šachty 19, která se
nachází na hranci obce, v sousedním katastru obce Dubenec. Při této likvidaci by se měl
odval těžit, drtit, čistit a odvážet. Tím by došlo ke zvýšení hluku, množství polétavého prachu
jak z vlastní těžby tak z razantně zvýšené dopravy nákladními vozidly při odvozu materiálu.
Dále je možné, při špatně použité technologii, zvýšení radiace v prachu a také potencionální
ohrožení zásoby pitné vody ve vodní nádrži Drásov.

6.4 Vliv důlní činnosti
Do jižní části katastru obce Drásov zasahuje oblast chráněného ložiskového území
Příbram – Bytíz a také několik poddolovaných území z blízkých šachet, které již nejsou
v provozu.
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Dalšími významnými krajinotvornými prvky a zároveň starou zátěží jsou pozůstatky po
těžební činnosti – odvaly (haldy) hlušiny. Na území obce se nachází odval bezejmenné šachty
u Štičího rybníka a část odvalu šachty 20. Oba tyto prvky jsou již pokryté vegetací a postupně
s časem začínají splývat s okolní přírodou. Další, téměř již neexistující halda, je pozůstatek
odvalu šachty 21 v areálu správy a údržby silnic Skalka.
Obr. 8 - Chráněné ložiskové území Příbram (Bytíz) , polymetalické rudy

Zdroj: https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi
Obr. 9 - Poddolovaná území

Zdroj: https://mapy.geology.cz/udaje_o_uzemi
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6.5 Vodní plochy a toky
V obci Drásov je vysoké zastoupení vodních ploch ve formě rybníků. Dále zde protékají
dva potoky (říčky) – Drásovský potok a Kocába. Obec má zpracovaný povodňový plán.
Povodňové riziko je zejména v povodí říčky Kocáby. Základním opatřením je zadržování vody
v krajině a řídí se povodňovým plánem obce

6.6 Památné stromy
V katastru obce se nachází tři památné stromy. Na hrázi rybníka Červený roste
Drásovská lípa – lípa malolistá o obvodu 363 cm a výšce 18,5 m. Další památný strom je dub
– dub letní, obvod 497 cm, výška 21 m Tento dube je na hrázi Prostředního rybníka. Také na
hrázi rybníka, tentokrát rybníka Homolka rostou dva další památné stromy, opět duby. Jejich
pojmenování vychází z historických katastrů, které se v čase měnily a proto dub letní
s obvodem kmene 447 cm, výškou 19 a názvem dub u Višňové patří do katastru Drásova,
oproti tomu dub letní s obvodem kmene 338 cm a výškou 18 m a názvem Drásovský dub 3
patří už do katastru obce Višňová.
Obr. 10 – Památný strom – dub letní

Zdroj: vlastní foto autora
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Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v jejich přirozeném vývoji. Pokud
není stanoveno speciálně ochranné pásmo, je jím dle zákona základní ochranné pásmo ve
tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí.
V tomto pásmu nejsou povolený žádné stavby, terénní úpravy, odvodňování a chemické
zásahy.

6.7 Klimatické podmínky
Drásov u Příbramě se nachází v pásmech mírně teplém MT 10 a MT 7.
Tab. 11 – Charakteristika klimatických poměrů
MT10

MT7

40–50

30–40

Počet dní s prům. teplotou 10 °C a více

140–160

140–160

Počet dní s mrazem

110–130

110–130

Počet ledových dní

30–40

40–50

-2 až -3

-2 až -3

17–18

16–17

Prům. dubnová teplota

7–8

6–7

Prům. říjnová teplota

7–8

7–8

Prům. počet dní se srážkami 1 mm a více

100–120

100–120

Suma srážek ve vegetačním období

400–450

400–450

Suma srážek v zimním období

200–250

250–300

Chakteristika mírně teplé oblasti
Počet letních dní

Prům. lednová teplota
Prům. červencová teplota

Zdroj: Klimatické poměry dle Quita 1971
Pro klimatickou oblast MT 10 je charakteristické relativně 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.
Pro klimatickou oblast MT 7 je typické normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto,
přechodné období je krátké, smírným jarem a mírně teplým podzimem, zima je normálně
dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

6.8 Ochrana životního prostředí
V obci se nachází pět biotopů, a to rybníky Hladov, Padrť, Prostřední, Nehetník a Jezero
Drásov. Dále jsou zde čtyři biokoridory – okolí Skaličovského rybníka, okolí rybníku Nehetník,
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biokoridor rybníka Hladov-alej a biokoridor říčky Kocáby od ČOV v Dubenci po Jezero a
Červený rybník. S těmito biotopy a biokoridory počítá i územní plán obce.
Obr. 11 – Vodní nádrž (jezero) Drásov

Zdroj: www.rybaripraha.cz
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7. Správa obce
7.1 Základní charakteristika správy obce
Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24. 11. 1990 vznikla
obec jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s
účinností od 12. 11. 2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Obec má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese
odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje,
hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštními zákony. Obec spravuje své
záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“). Stát do záležitostí obce může
zasahovat výhradně a pouze zákonem.
Obec v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální
a kulturní rozvoj, potřebu informací, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s
výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon
státní správy.
Obec je spravována zastupitelstvem, které je sedmičlenné. Posláním obce je zajištění
veřejné správy na svém území za podmínek stanovených zákony. Obec Drásov nevykonává
správní činnosti pro jiné obce, zajišťuje správu pouze pro území obce. V obci je Czechpoint
pro účely evidence obyvatel.

7.2 Úřední hodiny obce
Oficiální úřední hodiny jsou ve středu od 17:00 do 19:00. Nicméně se dá domluvit po
telefonu na jiném čase, vhodném pro vyřízení úředních záležitostí.

7.3 Organizační struktura obce
Zastupitelstvo obce Drásov se skládá ze starosty, dvou místostarostek a čtyř členů
zastupitelstva.
Dále v obci pracují následující výbory:
•
•
•
•

Finanční výbor
Kontrolní výbor
Výbor pro mládež, kulturu, sport a sociální záležitosti
Výbor pro mimořádné situace, ochranu životního prostředí a rozvoj obce

7.4 Hospodaření obce
Vývoj hospodaření obce Drásov je v posledních letech sestavován jako vyrovnaný nebo
s přebytkem, rozpočet se daří naplňovat, obvykle nepatrně lépe, než je plán a naopak výdaje
se daří snižovat. Proto rozpočet končí přebytkem. Tento přebytek je ukládán na použití
v dalších obdobích, zejména ke spolufinancování velkých investičních akcí, jako například
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výstavba kanalizace. V posledních 10 letech se obec snaží o modernizaci a rekonstrukci obce
– byla vybudována kompostárna, multifunkční dětské hřiště, I. etapa stezky pro chodce a
cyklisty, revitalizace rybníku apod. Část z těchto projektů byla financována za pomoci dotací
od Ministerstva zemědělství a ze SFŽP.
Účetnictví obce je vedeno kvalifikovanou účetní a probíhají pravidelné audity.
Bližší údaje o příjmech, výdajích a rozpočtu obce, jsou k dispozici na obecních webových
stránkách

7.5 Vnější vztahy obce
Obec je členem tří regionálních spolků:
•

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram: Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména
na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území,
ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení
činností týkajících se zejména oblasti odpadového hospodářství, školství, sociálních
služeb a cestovního ruchu.
Obr. 12 – DSO ORP Příbram

Zdroj: www.dsopripram.cz
•
•

MAS Brdy: Obecně prospěšná společnost MAS Brdy, z.ú., byla za účelem poskytování
obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu MAS Brdy
Svazek vodovodů a kanalizací Příbram – Svazek obcí je provozovatelem
vodohospodářského majetku Svazku obcí pro vodovody a kanalizace je 1. SčV a.s.
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Předmětem činnosti Svazku je zajištění zásobování vodou, odvádění a čistění odpadních
vod zejména členských obcí Svazku.

7.6 Územní a strategické plánování
Obec disponuje územním plánem schváleným usnesením zastupitelstva obce Drásov,
jehož závazná část byla vydána obcí Drásov v roce 2009.
Změna č. 1 byla zpracována na základě Zadání změny č.1 ÚPO, schváleného
zastupitelstvem obce Drásov dne 5. 8. 2015. Navrhované změny č. 1 jsou převáženě malého
rozsahu. Změna č. 1 rozšiřuje zastavitelné území ve třech okrajových lokalitách o menší
zastavitelné plochy velikosti 0,55-1,26ha s přímou vazbou na zastavěné, nebo zastavitelné
území. Jejich vymezení do nezastavěného území tvoří většinou hranice pozemků. Ve dvou
lokalitách dochází naopak k redukci zastavitelných ploch. Ve čtyřech, již stabilizovaných
lokalitách je řešená změna stávajícího funkčního využití území, nebo úprava regulativů. Také
návrh koncepce obecní kanalizace je součástí změny č. 1 a plně zohledňuje navrhované
změny
Změna č. 2 územního plánu byla vytvořena na základě zadání změny č.2 ÚPO,
schváleného zastupitelstvem obce Drásov dne 14.12.2016 -zasedání zastupitelstva č.
23/2016.Změna č. 2 představují zejména rozšíření zastavitelných území o zastavitelné plochy
nepatrného rozsahu a změny regulace funkčního využití, jediná změna v nezastavěném
území představuje návrh nových ploch obytného území v lokalitě Skalka o 0,16 ha s přímou
vazbou na zastavěné území. Součástí změny je také nová cyklostezka mezi Drásovem a
Cihelnou podél silnice I/18.
Dalšími plány, které má obec vypracované jsou krizový plán, schválený zastupitelstvem
25. 1. 2017, povodňový plán a plán rozvoje sportu do roku 2024. Strategické plánování pro
následující roky je popsáno v tomto dokumentu, v návrhové části.

7.7 Bezpečnost obce
Míra kriminality v obci je nízká a nevyžaduje žádné intenzivní aktivity zaměřené na
prevenci kriminality. Obec neprovozuje obecní policii, zajištění veřejného pořádku a ochrany
majetku obyvatel provádí Policie ČR. Nejbližší policejní stanice se nachází v Příbrami.
Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů
Drásov a dále jednotkami požární ochrany HZS Příbram.
Varování obyvatel před nebezpečím je prováděno rozesíláním varovných SMS zpráv.
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B. Východisko pro ná vrhovou č ást
1. SWOT Analýza
SWOT analýza zobrazuje přednosti 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 budoucí kladný nebo záporný vliv na rozvoj dané oblasti.
Tato analýza je mostem mezi analytickou a návrhovou částí strategického dokumentu.
Následující tabulka vychází z analytické části dokumentu
SWOT je zkratka, vycházející z anglických slov:
S = STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody: co je v obci a na obyvatelích dobré
W = WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny: čím se sami můžeme ohrozit
O = OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti: co můžeme využít, co se nám nabízí
T = THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení: co obec a obyvatele může ohrozit
Tab.12 – SWOT Analýza
Přednosti
Poloha obce - dostupnost dálnice- spojení na
Prahu a nejbližších velká města
Dopravní obslužnost autobusy
Dobrá úroveň činnosti místních spolků
Zkušenost s čerpáním dotací
Dobré hospodaření s rozpočtem
Produktivní obyvatelstvo
Blízké lesy

Slabiny
Zastaralé vybavení obecních budov, zejména
vytápění a sociální zázemí
Chybějící chodníky a stezka pro cyklisty
Občanská vybavenost
Nedostatečné prostory pro sport
Obec nemá školku ani školu
V obci je pouze malý obchod
Nevyhovující stav některých místních komunikací
Nebezpečný provoz na průtahu obcí
Vysoký podíl spolufinancování
Hrozby
Nedostatek finančních prostředků
Omezení dotačních programů
Stárnutí populace
Zhoršení mezilidských vztahů v obci

Příležitosti
Využití propojení jednotlivých částí obce
Využití propojení se sousedními obcemi
Hledání a čerpání vhodných dotačních programů
Ochota obyvatel pomoci

Zdroj: vlastní

35

C. Ná vrhová č ást
1. Strategická vize obce Drásov
Vize pro nás znamená ideální stav, kam bychom realizací našich plánů chtěli dojít. Jedná
se o pozitivní výhled do budoucnosti (do horizontu roku 2030). Cílem této návrhové části
plánu rozvoje obce Drásov je reagovat na konkrétní potřeby obce a jejich obyvatel zjištěné
analýzou a zároveň zefektivnit procesy v obci. Pro rozvoj obce je třeba definovat společnou
vizi, dále ji rozpracovat jako cíle ve vymezených problémových okruzích. Provedená analýza
je klíčovým vstupem pro návrhovou část.

2. Cíle, opatření a aktivity
Aby představitelé obce dokázali sledovat to, zda směřují ke splnění ideálního stavu, jsou
stanoveny dlouhodobé cíle a na ně navázaná opatření a aktivity, které dané cíle přesněji
specifikují a jsou tudíž konkrétnější. Opatření zahrnuje soubor aktivit a tyto aktivity jsou pak
vnímány jako zásadní úkoly, které mají být splněny, aby opatření, cíle a tím samotný Program
rozvoje obce byl naplněn.

2.1 Strategické cíle
•
•
•
•

Cíl 1 – Udržovat a zkvalitňovat technickou infrastrukturu v obci
Cíl 2 – Udržovat a zkvalitňovat dopravní infrastrukturu v obci
Cíl 3 – Udržovat a zkvalitňovat občanskou vybavenost
Cíl 4 – Podporovat a rozvíjet komunitní život v obci

2.2 Opatření
Opatření upřesňují strategické cíle a konkretizují oblasti, ve kterých se obec má rozvíjet.
2.2.1 Cíl 1 – Technická infrastruktura v obci
o Opatření A.1 – Řešení problematiky odpadních vod
o Opatření B.1 – Snížení nákladů na osvětlení
o Opatření C.1 – Vodovodní hospodářství
2.2.2 Cíl 2 – Dopravní infrastruktura v obci
o Opatření A.2 – Obnova místních komunikací
o Opatření B.2 – Zajištění bezpečného pohybu osob v obci
2.2.3 Cíl 3 – Občanská vybavenost
o Opatření A.3 – Modernizace nemovitostí v majetku obce
o Opatření B.3 – Rozšíření sportovišť
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2.2.4 Cíl 4 – Komunitní život v obci
o Opatření A.4 – Podpora akcí, které zapojují obyvatele do dění v obci
o Opatření B.4 – Podpora spolků působících v obci

2.3 Projektové záměry – aktivity
2.3.1 Cíl 1 – Technická infrastruktura v obci
Opatření A.1 – Řešení problematiky odpadních vod
Časový horizont Odhad nákladů Zdroj financování
Název záměru/aktivity
Vybudování kanalizace a ČOV
2019 - 2021
60 000 000 vlastní zdroje / dotace
Opatření B.1 – Snížení nákladů na osvětlení
Časový horizont Odhad nákladů Zdroj financování
Název záměru/aktivity
Obnova a modernizace veřejného osvětlení
2022
600 000 vlastní zdroje / dotace
Opatření C.1 – Vodovodní hospodářství
Časový horizont Odhad nákladů Zdroj financování
Modernizace obecního vodovodu
2024 - 2030
15 000 000 vlastní zdroje / dotace
/ spolek
Název záměru/aktivity

Obr. 13 – ČOV Drásov

Zdroj: vlastní foto autora
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2.3.2 Cíl 2 – Dopravní infrastruktura v obci

Opatření A.2 – Obnova místních komunikací
Časový
Odhad
Název záměru/aktivity
horizont
nákladů
Obnova místních účelových komunikací
2022 - 2030
5 000 000
Obnova polní cesty Skalka - Drásov
2022 - 2030
1 000 000
Obnova polní cesty Skalka - Samoty
2022 - 2030
1 000 000
Obnova polní cesty Skalka - Dlouhá Lhota
2022 - 2030
1 000 000
Obnova polní cesty Skalka - Višňová
2022 - 2030
1 000 000
Rekonstrukce můstků na místních komunikacích 4x 2021 - 2026
2 000 000

Obr. 14 – Polní cesta Skalka – Samoty z katastru

Zdroj: www. geoportal.cuzk.cz/mapycuzk/
Obr. 15 - Polní cesta Skalka – Višňová z katastru

Zdroj: www.geoportal.cuzk.cz/mapycuzk/
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Zdroj financování
vlastní zdroje / dotace
vlastní zdroje / dotace
vlastní zdroje / dotace
vlastní zdroje / dotace
vlastní zdroje / dotace
vlastní zdroje / dotace

Opatření B.2 – Zajištění bezpečného pohybu osob v obci
Časový
Odhad
Název záměru/aktivity
horizont
nákladů
Rekonstrukce a úprava zastávek a přechodu
2021 - 2022
200 000
Drásov
Rekonstrukce a úprava zastávek a přechodu
2021 - 2022
300 000
Cihelna
Vybudování přechodu – západní vjezd do Drásova
2021 - 2022
100 000
II. etapa cyklostezka Drásov - Cihelna
2020 - 2021
2 000 000
III. etapa cyklostezka Drásov - Višňová
2021 - 2022
1 500 000

Obr. 16 – Situace – zastávky Cihelna

Zdroj: mapy.cz + vlastní úprava
Obr. 17 – Situace – zastávky a přechody Drásov

Zdroj: mapy.cz + vlastní úprava
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Zdroj financování
vlastní zdroje / dotace
vlastní zdroje / dotace
vlastní zdroje / dotace
vlastní zdroje / dotace
vlastní zdroje / dotace

2.3.3 Cíl 3 – Občanská vybavenost

Opatření A.3 – Modernizace nemovitostí v majetku obce
Časový
Odhad
Název záměru/aktivity
horizont
nákladů
Zateplení budovy obecního úřadu
2022 - 2025
550 000
Plynofikace a ÚT obecní úřad
2022 - 2025
150 000
Přístavba zázemí hřiště
2020
500 000
Rekonstrukce střechy kapličky Drásov
2023
100 000

Zdroj financování
vlastní zdroje / dotace
vlastní zdroje / dotace
vlastní zdroje / dotace
vlastní zdroje / dotace

Opatření B.3 – Rozšíření sportovišť
Časový
Odhad
Název záměru/aktivity
horizont
nákladů
Zdroj financování
Rekonstrukce sportovně - kulturního areálu
2025 - 2027
800 000 vlastní zdroje / dotace
Výstavba multifunkčního sportovního hřiště se
2025 - 2027
2 500 000
zázemím
vlastní zdroje / dotace

Obr. 18 – Plánované mulstifunkční sportovní hřiště se zázemím

Zdroj: mapy.cz + vlastní úprava

2.3.4 Cíl 4 – Komunitní život v obci

Opatření A.4 – Podpora akcí, které zapojují obyvatele do dění v obci
Časový horizont Odhad nákladů Zdroj financování
Název záměru/aktivity
Organizace kulturních a společenských akcí
2020 - 2030
100 000 / rok vlastní zdroje / dotace
Zapojení občanů do dění v obci - anketa
2020
10 000 vlastní zdroje
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Opatření B.4 – Podpora spolků působících v obci

Název záměru/aktivity
Rekonstrukce zázemí pro SDH
Vybavení pro SDH
Podpora ostatních spolků

Časový horizont Odhad nákladů Zdroj financování
2020 -2021
600 000 vlastní zdroje / dotace
2020 - 2030
30 000 / rok vlastní zdroje / dotace
2020 - 2030
á 10 000 / rok vlastní zdroje / dotace
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3. Podpora realizace Programu rozvoje obce Drásov
Program rozvoje obce Drásov u Příbramě na období 2020 – 2030 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.

3.1 Způsob realizace Programu rozvoje obce
Za realizaci programu bude zodpovědný starosta obce spolu se zastupitelstvem, jež
může dále dle svých kompetencí přiřazovat zodpovědnost za realizaci jednotlivých aktivit
jiným osobám (občanům, podnikatelům).

3.2 Monitoring realizace Programu rozvoje obce
Zastupitelé obce budou pravidelně seznamováni se stavem realizace jednotlivých
projektů Strategického plánu rozvoje obce, nejméně jednou za šest měsíců. Přitom
s realizací jednotlivých projektů seznamují zastupitelstvo osoby, které byly pověřeny řízením
příslušného projektu. Zastupitelstvo obce pak provede hodnocení situace a rozhodne o
dalším postupu případně o potřebných změnách.
Plnění 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 Drásov.

3.3 Způsob financování Programu rozvoje obce
Programem rozvoje obce jsou dány cíle, které povedou k naplnění představy o
budoucím vývoji a stavu obce. Jsou zde uvedeny aktivity, které budou realizovány v
následujícím období 10 let. Jejich realizace je závislá na finančních prostředcích z Fondů EU,
státního rozpočtu, krajského rozpočtu a rozpočtu obce.

3.4 Způsob aktualizace Programu rozvoje obce
Tento dokument není neměnný, v průběhu let by měl být aktualizován. Pro plnění
správné funkce je třeba jej udržovat jako živý dokument a aktualizovat jej podle vývoje obce,
regionu i státu.
Program rozvoje obce bude uložen v listinné podobě na obecním úřadě, dále bude
zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách obce.
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