
 

  

  

 

PROGRAM ROZVOJE OBCE 

NEDRAHOVICE 

2014 - 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRO byl schválen zastupitelstvem obce Nedrahovice usnesením č. 

02/2015 dne 18.02.2015 



 

 

OBSAH 

 

 

A.ANALYTICKÁ ČÁST ....................................................... 2 

A.1. CHARAKTERISTIKA OBCE ....................................................................... 2 

A.1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE ................................................ 2 

A.1.2. Území .......................................................................................... 3 

A.1.3. Obyvatelstvo .............................................................................. 6 

A.1.4. Hospodářství ............................................................................ 11 

A.1.5. Infrastruktura ............................................................................ 17 

A.1.6. Vybavenost ............................................................................... 23 

A.1.7. Životní prostředí ....................................................................... 30 

A.1.8. Správa obce .............................................................................. 32 

 

 

B.NÁVRHOVÁ ČÁST ........................................................ 39 

B.1. STRATEGICKÁ VIZE ..................................................................... 39 

B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY ................................................................. 39 

B.3. PODPORA REALIZACE PROGRAMU .......................................... 42 

 

 

 



 
2 

ANALYTICKÁ ČÁST 

 

A.1. CHARAKTERISTIKA OBCE 

 

A.1.1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE  

Obec:                                               Obec Nedrahovice 

IČ:                                                    00 24 28 02 

Obec s rozšířenou působností:      Sedlčany 

Kraj:                                                Středočeský 

NUTS II:                                          Střední Čechy 

Počet částí obce:                              celkem 8: 

Bor, Kamenice, Nedrahovice, 

Nedrahovické Podhájí, Radeč, Rudolec, 

Trkov, Úklid 

Počet katastrálních území:             celkem 5: 

Bor u Sedlčan, Kamenice u Nedrahovic, 

Nedrahovice, Nedrahovické Podhájí, 

Radeč u Nedrahovic 

Počet obyvatel:                                 451 (ke dni 1. 1. 2014) 

Rozloha:                                           16,43 km2 

Adresa:                                            OÚ Nedrahovice, Nedrahovice 49, 264 01 Sedlčany 

Kontakt:                                                                 

tel.: 318 877 130, 725 428 287,     

e-mail: nedrahovice@volny.cz 

Bankovní spojení:                           12423211/0100 

Úřední hodiny:                                Pondělí a středa: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00 

Web-side:                                        www.nedrahovice.cz 

http://www.nedrahovice.cz/
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Právní statut:                        obec, zastoupená starostou Mgr. Čestmírem  

                                                          Sosnovcem. Místostarostou je Jiří Vacek.  

A.1.2. ÚZEMÍ 

Geografická charakteristika 

            Obec Nedrahovice se nachází v jižní části Středočeského kraje, v okrese Příbram 

a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany. Přirozeným centrem 

s většinou dostupných služeb je pro obec Nedrahovice zhruba sedm kilometrů vzdálené 

město Sedlčany. 

 

 

 

 

 

 

           

 

Obr. 1:  Umístění obce Nedrahovice v rámci Středočeského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Umístění obce Nedrahovice v rámci správního obvodu ORP Sedlčany 
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Správní území obce je rozděleno do osmi místních částí - Bor, Kamenice, Nedrahovice, 

Nedrahovické Podhájí, Radeč, Rudolec, Trkov a Úklid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Místní části správního území Obce Nedrahovice 

   Tabulka 1: Charakteristika Obce Nedrahovice. 

 

 

Tabulka 2: Katastrální území Obce Nedrahovice 

Obec IČ ID obce ZUJ 
Počet částí 
obce 

Počet 
katastrálních 
území 

Nedrahovice 00 24 28 02 10225 540820 8 5 

Katastrální území Obce 
Nedrahovice 

Rozloha v km2 Místní části Obce 
Nedrahovice 

Bor u Sedlčan 3,24 Bor 

Rudolec 

Úklid 

Kamenice u Nedrahovic 4,46 Kamenice 

Trkov 

Nedrahovice 5,44 Nedrahovice 

Nedrahovické Podhájí 1,42 Nedrahovické Podhájí 

Radeč u Nedrahovic 1,87 Radeč 
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Obr. 4: Katastrální území správního území Obce Nedrahovice 

 

Tabulka 3: Informace o příslušnosti k úřadům státní správy. 

 

Znak a prapor   

V roce 1998 byl Obci Nedrahovice udělen Poslaneckou sněmovnou ČR znak a prapor. 

 

 

 

 

 

A.1.3. OBYVATELSTVO 

Obec 

 

k 
pověřenému 
úřadu 

ke 
stavebnímu 
úřadu 

k 
matričnímu 
úřadu 

k 
finančnímu 
úřadu 

Okres Kraj 

Nedrahovice Sedlčany Petrovice Sedlčany Sedlčany Příbram Středočeský 

Znak: Stříbrno-modře polcený štít s červenou 

hlavou. V pravém poli černé vozové kolo 

s osmi rameny, vlevo šikmo hlavou dolů 
stříbrný piskoř. 

  

Prapor: List tvoří červený žerďový pruh a dva 

vodorovné pruhy, modrý a bílý. 

V modrém pruhu kosmo je bílá ryba – 

piskoř, ocasem k žerdi. V bílém pruhu 

je černé kolo o osmi ramenech. 
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A.1.3. Obyvatelstvo 

 

             

 

 

 

 

 

Graf 1: Věkové složení obyvatel obce Nedrahovice v roce 2014 

 

Charakteristickým rysem demografického vývoje jednotlivých katastrálních území 

správního území Obce Nedrahovice je neustálý úbytek obyvatel. Tato postupující 

tendence spolu se současným vysokým věkovým průměrem obyvatel představuje 

výrazné ohrožení rozvoje území obce. Zastavení této tendence a zájem o trvalé bydlení 

na správním území obce je možné pouze za splnění níže uvedených podmínek: 

 intenzivní snaha o udržení stávající mladé populace v regionu; 

 vytvoření adekvátní nabídky pracovních příležitostí; 

 zkvalitnění technické infrastruktury a služeb občanské vybavenosti     

(tyto podmínky jsou důležité jak pro místní obyvatele, tak i pro 

návštěvníky regionu); 

 celkové ekonomické oživení regionu. 

Tabulka 4: Vývoj počtu obyvatel obce Nedrahovice 

 

osada / rok 1843 1920 1930 1989 2010 2014 

Celkem 950 919 819 445 468 458 

Kamenice 176 176 159 71 64 66 

Nedrahovice 321 322 286 167 201 191 

Nedrahovické Podhájí 123 120 91 46 45 42 

Radeč 80 79 59 36 42 42 

Rudolec 49 41 37 28 20 20 

Trkov 59 58 64 31 25 23 

Úklid 42 46 48 30 33 35 

Bor 100 77 75 36 38 39 

74 69

133

116

66

0-14 15-29 30-49 50-64 65-x

Věkové složení obyvatel obce Nedrahovice, 2014
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Graf 2: Vývoj počtu obyvatel v letech 1843 - 2014 

 

Zajímavé je také porovnání počtu narozených a přistěhovalých ku zemřelým 

a odstěhovaným: 

Porovnání vývoje počtu obyvatelstva 1998 - 2013 

rok 1998 2002 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

zemřelo 7 4 3 3 2 5 4 9 2 

odstěhovalo se 7 11 5 8 10 10 12 7 2 

narodilo se 4 13 5 4 4 5 4 3 7 

přistěhovalo se 7 10 7 7 8 5 12 10 10 

rozdíl -3 8 4 0 0 -5 0 -3 13 

Tab. 5:  Porovnání vývoje počtu obyvatelstva 1998-2013 

 

 

Graf 2: Porovnání vývoje počtu obyvatel 1994-2014 
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Sociální situace 

Národnostní menšiny se v obci Nedrahovice nenachází.  Co se týče počtu sociálně 

slabých obyvatel/skupin dá se říci, že je velmi nízký. Sociálně vyloučené lokality 

se v obci rovněž nenachází, stejně jako uživatelé návykových látek. 

  

Spolková, osvětová a informační činnost 

SDH Nedrahovice 

K 1.1.2014 měl sbor 42 členů. Náplní činnosti sboru je pomoc při zabezpečování 

majetku obyvatel obce, zejména při povodních, ale i při požárech. Důležitou součást 

činnosti sboru tvoří práce s mládeží (účast na soutěžích -děti i dospělí) a s tím spojená 

údržba zásahové techniky použitelné v případě požáru v obci. Jednotka pravidelně 

pořádá akce pro děti (Dětský den, Mikulášská besídka apod.) 

Jednotka je v posledních 4 letech významně podporována obcí. Jednak formou 

poskytování prostor vč. energií a vody a jednak finančně (např. nákupy techniky, 

stejnokrojů, investice do budov ad.). Obci se také v posledních 2 letech podařilo 

prostřednictvím dotací získat další techniku a vybavení pro jednotku. V opačném gardu 

je třeba uvést, že jednotka podporuje obec formou bezplatných brigád (dotace), pomocí 

při krizových situacích (povodně, požáry), což je nesmírně důležité. Velký význam má 

také fungování jednotky jako spolku pro setkávání občanů obce.  

 

SDH Kamenice 

K 1.1.2014 měl sbor 45 členů. Náplní činnosti sboru je pomoc při zabezpečování 

majetku obyvatel obce, zejména při povodních, ale i při požárech. Důležitou součást 

činnosti sboru tvoří práce s mládeží (účast na soutěžích -děti i dospělí) a s tím spojená 

údržba zásahové techniky použitelné v případě požáru v obci. Jednotka pravidelně 

pořádá akce pro děti (Dětský den, Mikulášská besídka apod.) 

Jednotka je v posledních 4 letech významně podporována obcí. Jednak formou 

poskytování prostor vč. energií a vody a jednak finančně (např. nákupy techniky, 

stejnokrojů, investice do budov ad.). Obci se také v posledních 2 letech podařilo 

prostřednictvím dotací získat další techniku a vybavení pro jednotku. V opačném gardu 

je třeba uvést, že jednotka podporuje obec formou bezplatných brigád (dotace), pomocí 

při krizových situacích (povodně, požáry), což je nesmírně důležité. Velký význam má 

také fungování jednotky jako spolku pro setkávání občanů obce. 
 

SDH Bor 

K 1.1.2014 měl sbor 36 členů. Náplní činnosti sboru je pomoc při zabezpečování 

majetku obyvatel obce, zejména při povodních, ale i při požárech. Důležitou součást 

činnosti sboru tvoří práce s mládeží (účast na soutěžích -děti i dospělí) a s tím spojená 
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údržba zásahové techniky použitelné v případě požáru v obci. Jednotka pravidelně 

pořádá akce pro děti (Dětský den, Mikulášská besídka apod.) 

Jednotka je v posledních 4 letech významně podporována obcí. Jednak formou 

poskytování prostor vč. energií a vody a jednak finančně (např. nákupy techniky, 

stejnokrojů, investice do budov ad.). Obci se také v posledních 2 letech podařilo 

prostřednictvím dotací získat další techniku a vybavení pro jednotku. V opačném gardu 

je třeba uvést, že jednotka podporuje obec formou bezplatných brigád (dotace), pomocí 

při krizových situacích (povodně, požáry), což je nesmírně důležité. Velký význam má 

také fungování jednotky jako spolku pro setkávání občanů obce. 

 

Sumiko, o.s. 

K 1.1.2014 mělo sdružení 10 členů. Jeho aktivitami jsou podpora společenského 

a kulturního dění, pořádání kulturních akcí, podpora dění v obci, péče o památky 

a krajinu, pořádání seminářů a školení atd. V posledních dvou letech se aktivity 

odehrávaly především v rámci obecního dění (Vánoční svícení, Vánoční motání, 

obnova křížků v katastrech obce, Masopust apod.). Sdružení nebylo v posledních letech 

obcí podporováno. 

 

MS Nedrahovice-Jesenice 

K 1. 1. 2014 měl spolek 21 členů. Hlavní náplní činnosti spolku je chov a lov zvěře, 

ochrana přírody a krajiny, společenská setkávání členů.  

Spolek velmi dobře spolupracuje také s obcí (brigády v rámci projektů, údržba obecních 

cest, prořez stromů). Ze strany obce není spolek finančně podporován.  
   

Práce obce s mládeží a seniory 

Jak v případě SDH, tak obce lze říci, že práce s mládeží patří k velmi obtížným 

oblastem činnosti. Zájem mladých o spolkovou činnost není velký a je obtížné ho vůbec 

probudit. V dnešní době počítačů a jiných médií se zájmy mladých ubírají úplně jiným 

směrem. Přesto platí a v praxi se potvrzuje, že dobrý příklad dospělých a rodičů 

významně ovlivňuje mladou generaci a je jednou z nejdůležitějších motivací, které 

je třeba využít a pokusit se mladé pro tyto aktivity získat. 

Pokud jde o seniory, můžeme říci, že v této oblasti má obec velké mezery. Speciálně pro 

tuto skupinu obyvatel (která bude navíc významně narůstat) obec nepořádá žádné 

aktivity a nevěnuje jí příliš velkou pozornost. 
 

 Významné akce pořádané v obci 

Z pohledu spolků je třeba uvést pořádání okrskových hasičských soutěží (každý sbor 1x 

za 7 let), dětských dnů a Mikulášských besídek.  V únoru 2012 byl obcí a obč. 
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sdružením Sumiko obnoven kdysi tradiční Masopust, při kterém průvod v průběhu let 

postupně obchází všechny osady obce a je obyvateli vítán. 

Od roku 2010 probíhají také další dvě akce spojené s dobou Vánoc - Vánoční svícení 

(společenské setkání před Štědrým dnem na návsi) a Vánoční motání (setkání spojené 

s tvorbou adventních ozdob - těsně před Adventem). 

Samotná obec také pořádala několik akcí jako např. Mše sv. u kapliček v osadách, 

Probouzení paměti (křížky v krajině), apod. 
 

Způsoby informování občanů 

 Pro informování občanů obec využívá nástěnek v jednotlivých osadách a internetových 

stránek obce (www.nedrahovice.cz). Pokud se koná významnější akce, dostávají občané 

do svých schránek stručnou informaci  o jejím konání. V případě potřeby využívá obec 

také službu zasílání informací prostřednictvím sms zpráv (SMS Infokanál). Každý kdo 

je v informačním systému zaregistrován, může zprávy dostávat (poskytována obcí všem 

zájemcům zdarma). Této služby využívají jednotky SDH a naopak obec v případě 

naléhavých situací (povodně). 

Obec nevydává žádné periodikum ani občasník, nemá ani bezdrátový rozhlas. 

 

Informační zdroje ke spolkům: dotazníkové šetření obce z roku 2014, informace  

od velitelů SDH 
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A.1.4.  HOSPODÁŘSTVÍ 

Ekonomická situace 

Charakter hospodářství v obci 

Obec Nedrahovice charakterizuje dominující zemědělská činnost v regionu. 

V katastrech obce hospodaří na zemědělských plochách jako nejvýznamnější subjekt ZS 

Kosova Hora, která je zároveň významným zaměstnavatelem pro místní obyvatelstvo. 

Vedle této společnosti využívá obecní plochy k zemědělské činnosti také několik 

soukromníků - farmářů - Vladimír Pešta, Luboš Budka, Martin Švagr, Jan Šika. 

Zemědělská činnost zásadně ovlivňuje využití půdy a utváření krajiny. 

Vedle zemědělců v obci aktivně podniká několik podnikatelských subjektů. Jejich 

přehled zobrazuje níže uvedená tabulka: 

Název podniku 
Celkový počet zaměstnanců a jejich vývoj  

 
2010 2011 2012 2013 2014 

 
Štičí líheň - ESOX s.r.o. 6 6 6 6 6 

 
NEDROPLAST s.r.o. x x x x 23 

 
LACINA.CZ s.r.o. 18 15 15 14 12 

 
TRUHLÁŘSTVÍ 7 6 5 5 4 

 
Truhlářství Jaroslav Budka 3 4 4 4 4 

 
ZS Kosova Hora, a.s. 165 160 160 158 155 

 
Lubomír Budka 0 0 0 0 0 

 
Ing. Vladimír Pešta 0 0 1 1 1 

 
Truhlářství - Výroba nábytku - Roškot Pavel 2 2 3 3 3 

 
Zemní práce, chov pštrosů 0 0 0 1 1 

 
Hospoda u Kachny 2 2 2 2 2 

 
Procházka Jiří - Tesařství, pokrývačství x x x x x 

 
Švagr Martin 0 0 0 1 1 

 
Šika Jan 0 0 0 0 0  

Tab. 6: Podnikatelské subjekty na území obce Nedrahovice 

 

Spolupráce obce s podnikateli, podpora podnikání 

Spolupráce obce s podnikatelskými subjekty probíhá na několika úrovních. Snahou 

obce je tyto subjekty neomezovat v jejich činnosti, spíše je podporovat, protože problém 

nezaměstnanosti v regionu je velice palčivý a jejich existence má pro obec značný 

význam. Můžeme jmenovat např. přínos finanční (daně), dále zaměstnávání místních 

občanů, propagace obce ad. 

Podnikatelské subjekty podporují obec také formou finančních a materiálních darů 

v případě, že obec o tuto podporu požádá. Mezi významné formy podpory patří např. 
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sekání obecních ploch (dětské hřiště), sponzorské podpora při budování obecních staveb 

(projekt na dětské hřiště v Nedrahovicích a jeho stavba) apod. 

 

Plochy pro podnikání  

Poptávka po plochách k podnikání z řad podnikatelů existuje, letitým problémem 

je však jejich absolutní nedostatek či naprostá absence. Valná většina pozemků 

je v soukromém vlastnictví a neexistuje možnost jejich odkoupení, protože vlastníci 

pozemky prodávat nechtějí. 

 

 

Charakter zemědělské výroby v obci 

 Zemědělské subjekty aktivní na území obce se zaměřují na rostlinnou výrobu (řepka, 

pšenice, kukuřice, žito, ječmen, brambory). Chovatelé skotu a prasat propojují tuto 

činnost s produkcí sena a senáží na zatravněných plochách a také krmných obilovin. 

Někteří chovatelé se také zabývají produkcí mléka. ZS Kosova Hora navíc produkuje 

značné množství biomasy pro nově vybudovanou bioplynovou stanici (2012) sloužící 

k výrobě elektrické a tepelné energie. 

 

Pozemkové úpravy v obci 

Prozatím neproběhly. Byly diskutovány v zastupitelstvu, kde na ně nepanoval shodný 

názor. Situaci navíc komplikuje velké množství vlastníků s malými plochami pozemků, 

kteří mají mj. obavy, že o pozemky nebo jejich část přijdou. Přesto se dá říci, že by PÚ 

byly pro obec i majitele pozemků přínosem. 

 

Komerční služby v obci, chybějící komerční služby v obci 

V obci je k dispozici minimum komerčních služeb. Výjimku tvoří farma Švagrových, 

která nabízí zemědělské služby.  
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Atraktivity cestovního ruchu (přírodní, kulturní), turistické cíle 

Na území Obce Nedrahovice se nacházejí dvě kulturní památky zapsané v Ústředním 

seznamu kulturních památek ČR. 

Úklid (k.ú. Bor u Sedlčan)   - 2473 - boží muka 

Kamenice (k.ú. Kamenice u Nedrahovic)  - 4180 - rolnická usedlost čp. 3 

 

Péči o kulturní památky má na starost Oddělení památkové péče odboru školství 

a kultury Městského úřadu v Sedlčanech. Vlastník kulturní památky, který zamýšlí 

provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování, nebo jinou úpravu kulturní památky, 

nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko výše uvedeného 

oddělení památkové péče. 

Významné památky a zajímavosti, které stojí za pozornost: 

  

 

 

 

 

 

Památné stromy na území Obce Nedrahovice 

Označování památných stromů se provádí podle zákona ČNR č.114/1992 Sb., § 46 a 47. 

Jejich ošetřování je mnohdy značně finančně nákladné a pracné, ale velmi důležité 

například pro posílení občanského sebevědomí nebo jako živá vzpomínka na určitou 

historickou událost. 

Na území Obce Nedrahovice (místní část Úklid) se nachází jeden památný strom – tzv. 

Husova lípa. Strom je torzem mohutné lípy malolisté. Její hlavní větve byly sraženy při 

velké vichřici v roce 1939, kmen postupně odumíral, až padl na zem. Z kořenové části 

však vyrůstá nový strom. K lípě se váže pověst, že zde kázal Mistr Jan Hus a proto 

se nazývá „Husova lípa“. Vlastníkem pozemku je Obec Nedrahovice. Náves v osadě 

Úklid byla navíc v roce 2014 revitalizována, obohacena o lavičky a dřevěné molo 

u rybníka, čímž se její využití ještě rozšířilo, především pro návštěvníky regionu. 

 Číslo Katastr Parcela Vyhlášeno Dřevina 

 211063.1/1  Nedrahovice  410/1 (KN) 1981 
 Tilia cordata - lípa malolistá  
(lípa srdčitá) 

 

 kaplička v Radči 

 kaplička v Kamenici 

 kaplička v Nedrahovicích 

 boží muka a zvonička v Nedrahovickém Podhájí 

 boží muka v Kamenici 

 kamenná lávka v Kamenici 

 památním obětem první světové války v Boru 

 stoka u Nedrahovic (místně zvaná „žlábky“) 

 tzv. Peklo (mezi Radčí a Rudolcem) - skupina kamenů s mísovitými 

prohlubněmi 
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Místní potenciál pro rozvoj cestovního ruchu 

Obec Nedrahovice se nachází v kraji zvaném Sedlčansko. Díky absenci nevzhledných 

továren a rušných dopravních tepen je Sedlčansko dnes především krajem nezničené 

a dojemně malebné přírody s krásnými lesy, kopci, potoky, balvany, skalami či řekou 

Vltavou. Náhodní návštěvníci nevěří vlastním očím, do jakého pohádkového světa 

se dostali po sotva hodince cesty z Prahy na jih. 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Stoka u Nedrahovic (místně zvaná „žlábky“) 

Přebytečnou vodu z Novodvorského rybníka odvádí umělá stoka do níže položeného 

nedrahovického Plužince. Na tom by nebylo nic neobyčejného, a proto informaci 

doplníme. Stoka je dlouhá 2,5 km a vytvořena byla již před více než 520 lety! 

Rozvoj turistického ruchu a investice do všech oblastí, které s ním souvisejí (občanská 

vybavenost, technická infrastruktura, rekonstrukce budov a památek, ubytování a služby, 

informační servis, atd.) jsou dnes jedním z cílů rozvoje Sdružení obcí Sedlčanska, kterého 

je obec Nedrahovice členem. Organizovaná turistika se v současnosti stává perspektivním 

odvětvím využívajícím přirozené možnosti a potenciál kraje a nabízejícím významnou 

ekonomickou alternativu k zemědělské výrobě. Dalšími výhodami cestovního ruchu jsou 

vhodná struktura zaměstnanosti od méně po vysoce kvalifikovaná pracovní místa 

a možnost velké zaměstnanosti žen. Rozvoj cestovního ruchu sebou přináší i vznik 

menších řemeslných dílen a doprovodných služeb. 

 

Turistická infrastruktura (ubytování a stravování – kapacita, půjčovny, infocentra 

apod.) 

Na území obce Nedrahovice téměř neexistuje turistická infrastruktura. Zcela absentuje 

možnost ubytování, tu je nutné řešit v sousedních obcích (Sedle-Prčice, Sedlčany, 

Kosova Hora), s možnostmi stravování to bohužel není o mnoho lepší. Tato situace 

nesouvisí pouze s možnostmi místních obyvatel, ale také s poměrně nízkou návštěvností 

regionu a tudíž složitostí rentability tohoto druhu podnikání. 

Nejbližší infocentra se nachází v obcích Sedlčany, Sedlec-Prčice a Vysoký Chlumec. 
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Okruh Kamenické křížky 

Po více než dvouletém úsilí a za výrazné pomoci několika subjektů (nadace Patronát 

Sedlčansko, ZS Kosova Hora, MS Nedrahovice-Jesenice, SDH Kamenice, SDH Bor, 

SDH Nedrahovice, obec Nedrahovice, Sumiko o.s.) a mnoha dalších občanů obce 

dospěl v roce 2012 pětikilometrový okruh Kamenické křížky k prvnímu cíli. 

Po obnovení několika zaniklých úseků cest, opravě 6 původních křížků a instalaci 

1 křížku nového má obec Nedrahovice v oblasti nad hasičárnou v Kamenici (směr 

Čachořice) k dispozici svým způsobem výjimečný okruh tvořený převážně polními 

cestami. Křížky, které cesty lemují, jsou datovány do poloviny 19. století. Jejich 

instalace většinou souvisela se smutnou událostí v dané místě (detaily o křížcích 

naleznete na www.nedrahovice.cz v Menu – Projekty obce). 

 

Okruh tvoří tyto křížky:  

1. křížek u hasičárny v Kamenici 

2. Moravců křížek 

3. Křížek "Na Kostelíku" 

4. Kamenný kříž nad Ředičkami 

5. Hadáčků křížek 

6. Fílů křížek 

7. Roškotů křížek 

 

                                    Obr. 6: Fílů křížek  

V místech nejvyšší nadmořské výšky (Hadáčků křížek u Hlubokého lesa) 

se návštěvníkům nabízí překrásné výhledy na Sedlčansko od jihovýchodu 

až po jihozápad. Okruh lze pohodlně projít za dvě hodiny pomalé chůze nebo za 30 

minut jízdy na horském kole. 

 

Projekt bude i nadále pokračovat 

(vytvoření loga okruhu, letáků 

a propagačních materiálů, 

popisky ke křížkům, mobiliář, 

výsadba zeleně). Obec 

Nedrahovice věří, že projekt bude 

pokračovat především díky 

zapojení místních organizací a 

občanů, tak jako doposud.  

                                                                                           Obr. 7: Hadáčků křížek u Hlubokého lesa 
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Trh práce 

Tab. 7: Počty uchazečů a podíl nezaměstnaných k 31. 5. 2014 

Zdroj: Úřad práce ČR -  Krajská pobočka v Příbrami 

  

Dojížďka a vyjížďka za prací (kam dojíždí či odkud přijíždí) 

Řada obyvatel dojíždí za prací do sousedních i vzdálených obcí (Sedlčany, Praha, 

Příbram, Sedlec-Prčice), jen malá část má tu možnost pracovat přímo v místě bydliště. 

Opatření na podporu zaměstnanosti v obci (využívání veřejně prospěšných prací) 

Obec od roku 2011 využívá možnosti státem hrazených pracovních míst na veřejně 

prospěšné práce. Obvykle se jedná o dvě místa, která obci umožňují údržbu veřejné 

zeleně a úklid v obci - velmi cenná pomoc. 

Počty uchazečů a podíl nezaměstnaných ke dni 31. 5. 2014 

ZÚJ název obce 

počet 
obyv. 
15-64 
let 

počet 
uchazečů 

z 
toho 
žen 

dosaži
telní 

volná 
místa 

počet 
uchazečů 
na 1 VM 

podíl 
nezaměst
naných v 
% 

540 218 Nalžovice 410 14 8 14 1 14 3,4 

541 281 Jesenice 358 14 5 14 1 14 3,9 

540 391 Petrovice 916 38 17 37 2 19 4,0 

598 461 Křepenice 123 5 2 5 0 5 4,1 

540 447 Radíč 146 6 2 6 0 6 4,1 

540 579 Nedrahovice 317 15 9 15 0 15 4,7 

540 498 Příčovy 200 10 4 10 0 10 5,0 

541 044 Klučenice 328 17 9 17 2 8,5 5,2 

598 470 Kňovice 239 14 5 14 0 14 5,9 

540 820 
Vysoký 
Chlumec 

579 34 16 34 0 34 5,9 

540 846 
Krásná Hora 
nad Vlt. 

759 48 20 46 4 12 6,1 

540 552 
Prosenická 
Lhota 

335 21 14 21 0 21 6,3 

598 488 Dublovice 742 48 21 48 6 8 6,5 

541 087 Počepice 380 27 17 26 1 27 6,8 

540 790 Sedlec-Prčice 1 869 130 57 129 1 130 6,9 

540 749 Sedlčany 4 919 343 153 341 49 7 6,9 

541 419 Nechvalice 448 35 13 34 0 35 7,6 

530 573 Osečany 171 13 3 13 0 13 7,6 

541 397 Štětkovice 226 18 8 18 0 18 8,0 

513 547 Kosova Hora 888 71 40 71 0 71 8,0 

541 133 Svatý Jan 474 39 12 39 0 39 8,2 

541 591 Milešov 204 23 9 23 2 11,5 11,3 

Celkem Sedlčansko 15 031 983 444 975 69 14,2 6,5 
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Informační zdroje:  - dotazník obce mezi občany a firmami 

    - Úřad práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami 

 

 

A.1.5. INFRASTRUKTURA 

 

Technická infrastruktura 

Nakládání s odpady (systém sběru a likvidace, existence sběrného dvora kompostárny, 

skládky apod.) 

Systém nakládání s odpady je v obci Nedrahovice řešen ve spolupráci s několika 

subjekty. Svoz směsného komunálního odpadu zajišťují pro obec Sedlčanské technické 

služby, s.r.o, IČ 27167127, K. H. Máchy 651, 264 01 Sedlčany,  které odpad sváží 

do překládací a třídící stanice v Kosově Hoře a odtud pak na skládku TKO ve Voticích. 

Sběr, třídění a svoz tříděného odpadu (papír, sklo, plasty, nápojové kartony) obec řeší 

od července 2013 v rámci pilotního projektu ve spolupráci s firmou Eko-kom, IČ 251 

34701, Na Pankráci 1685/14, 140 21 Praha 4 (svoz provádí Sedlčanské technické 

služby, s.r.o). 

Sběr textilu, obuvi a hraček probíhá na základě smlouvy s firmou Revenge,a.s., od 

22.12. 2014 nově firmou TextilEco a.s., IČ 281 01 766, Za Mototechnou 1114/4, 155 00 

Praha 5 - Stodůlky. Firma vyváží 1 ks kontejneru umístěného před OÚ v Nedrahovicích 

1x týdně. 

Svoz nebezpečného odpadu obec zajišťuje ve spolupráci se Sedlčanskými technickými 

službami, s.r.o. 

Množství komunálního odpadu (KO, bez tříděného odpadu - papír, sklo, plasty, nápoj. 

kartony) vyprodukovaného v obci Nedrahovice v letech 2009-2013 zobrazuje 

následující tabulka a graf. 

rok množství TKO v t počet obyvatel 

2008 108,63 474 

2009 129,38 468 

2010 115,81 468 

2011 123,6 455 

2012 125,66 456 

2013 117,43 451 

2014 111,7 458 

Tab. 8: Množství komunálního odpadu vyprodukovaného v obci Nedrahovice v letech 2009 - 2014 

Obec Nedrahovice nedisponuje sběrným dvorem ani kompostárnou. V katastrech obce 

se nenachází černé skládky. 
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Financování odpadového hospodářství spočívá na dvou pilířích. Prvním je výběr 

poplatku 500,-Kč na 1 trvale žijícího obyvatele za rok, u rekreačních objektů 500,- Kč 

na nemovitost za rok. Firmy v katastrech obce platí poplatek 1.500,- Kč za rok. Druhým 

pilířem je rozpočet obce, ze kterého jsou každý rok dopláceny zbývající částky 

na pokrytí všech nákladů spojených s odpadovým hospodářstvím (viz tab. 9 a graf 3). 

  

rok 
doplatek 

obce v tis. Kč 
počet 

obyvatel 

doplatek na 
jednoho 

obyvatele v 
Kč 

náklady na 
nebezpečný 

odpad v t 

TKO 
- 

množství v t 

2008 
 

474 
  

108,63 

2009 78,17  468 167 4 112  129,38 

2010 21,37 468 46 4 245  115,81 

2011 86,82 455 191 12 993  123,6 

2012 54,02 456 118  7 140  125,66 

2013 56,77 451 126  7 121  117,43 

2014 74,64 458 164  9043 111,7 

Tab.9:  Financování odpadového hospodářství v obci Nedrahovice v letech 2009-2014 

 

 

Graf 3: Financování odpadového hospodářství v obci Nedrahovice v letech 2009 – 2014 
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Tab. 10: Celková produkce odpadů obce Nedrahovice a SO ORP Sedlčany 

 

Graf 4: Srovnání vývoje produkce odpadů – obec Nedrahovice s SO ORP Sedlčany v letech 2008-20014 

  

Zajištění pitné vody, napojení na vodovod 

 

Zásobování pitnou vodou v obci Nedrahovice je zajištěno dvěma způsoby. První z nich 

tvoří soukromé studny, které jsou součástí obývané nemovitosti. Kvalita vody v těchto 

studnách většinou nesplňuje přísná hygienická kritéria (často dusičnany, někdy 

mikrobiologický obsah), protože jsou však v soukromém vlastnictví, leží zodpovědnost 

za užívání studní na majitelích. Tato situace se týká všech osad obce mimo Nedrahovice 

a okrajových sídel v osadě Nedrahovice, kam nedosahuje obecní vodovod. 

Druhý způsob zásobování, který mají k dispozici pouze obyvatelé centrální části osady 

Nedrahovice, je zajišťován obecním vodovodem. Ten tvoří několik větví, z nichž 

nejstarší pochází z 50. let 20. století a byla budována místním JZD. Na tuto základní 

rozvodovou síť se v průběhu let připojovala řada dalších nemovitostí, většinou 

svépomocí bez společných pravidel. Původní vodovod od rybníka Plužince resp. voda 

z tamních studní také nesplňovala kvalitativní předpisy a proto došlo po roce 2000 

k vydání zákazu používání této vody jako vody pitné (Okresní hygien. stanice) a obec 

108,6

129,4

115,8
123,6 125,7 117,4

111,7

21,30 17,20 16,80 20,90 21,30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Srovnání vývoje produkce odpadů 
obec Nedrahovice  x  SO ORP Sedlčany

2008-2014

množství odpadů v tunách - obec Nedrahovice množství odpadů v tis. tun - SO ORP Sedlčany

 
Celková produkce odpadů (v tun) 

Rok obec Nedrahovice  SO ORP Sedlčany 

2008 108,63 21 300 

2009 129,38 17 200 

2010 115,81 16 800 

2011 123,60 20 900 

2012 125,66 21 300 

2013 117,4 
 

2014 111,7 
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se rozhodla vybudovat přivaděč pitné vody ze sousední obce Jesenice. Voda z těchto 

zdrojů splňuje i ta nejpřísnější hygienická kritéria. Společně s tímto přivaděčem byl 

položen také hlavní přivaděč tlakové kanalizace (viz kanalizace). Přivaděč pitné vody 

byl napojen na starou vodovodní síť a občané cca 3/4 osady Nedrahovice mají 

k dispozici kvalitní pitnou vodu. 

Z důvodu stáří vodovodu jde o značně poruchovou síť, které je místy položena v plastu, 

místy dokonce ještě v pozinkovaných trubkách, z toho důvodu bylo nutné vodovod již 

několikrát opravovat. Přestože došlo v roce 2011 k instalaci nových vodoměrů, není 

možné vzhledem k výše uvedené situaci množství odebírané vody přesně kontrolovat 

a dochází k jejím značným ztrátám. 

V případě získání dotace na realizaci stavby gravitační splaškové kanalizace se obec 

pokusí dobudovat další krátké větve vodovodu tak, aby bylo možné zajistit zásobování 

pitnou vodou pro další nemovitosti. 

 

Kanalizace 

Jak  již bylo uvedeno, nemá obec Nedrahovice v žádné ze svých osad vybudovanou 

splaškovou kanalizaci. V souvislosti s budováním vodovodního přivaděče bylo 

zahájeno také řešení této otázky ve spolupráci se sousední obcí Jesenice. Byl položen 

hlavní přivaděč tlakové kanalizace, který bude odvádět splaškové vody po vybudování 

kanalizace do sousední obce Jesenice. 

V současné době obec realizuje projekt gravitační kanalizace s jednou centrální čerpací 

stanicí na nejnižším místě osady Nedrahovice. Ustoupilo se tak prozatím od původního 

záměru, kdy by každá nemovitost mělo svou čerpací stanici. Pokud by se tento projekt 

podařilo realizovat, byla by odkanalizována velká část osady. Splaškové vody by byly 

z ČS tlačeny na ČOV do sousední Jesenice, kde je  k dispozici dostačující kapacita. 

Co se týče této otázky v ostatních osadách, je vzhledem k rozlehlosti území finančně 

nereálné uvažovat o centrálním odkanalizování dalších osad. V nich se problematika 

odpadních vod řeší formou pevných jímek, které občané vyváží nebo formou 

domovních čistíren odpadních vod, které musí být součástí nově kolaudovaných staveb. 

Tyto ČOV resp. majitele těchto nemovitostí obec prozatím finančně nepodporuje. 
 

Plyn, energie, internet 

Obec není napojena na plynovod (prochází v blízkosti osady Rudolec směrem 

na Příbram). Vytápění nemovitostí zabezpečují obyvatelé převážně spalováním tuhých 

paliv (dřevo, uhlí) nebo provozem elektrokotlů. 

Možnost připojení na internet je v obci omezená. Pevné připojení (Telefonica O2) 

je možné a funkční v osadě Nedrahovice (telekomunikační centrála), v ostatních 

osadách také. Občané také využívají bezdrátové připojení (Lacina internet, Wif-com 

ad.). 

Elektrická síť je dostačující. 
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Dopravní infrastruktura 

Napojení obce na silniční a železniční síť 

Čísla a kategorie silnic procházejících obcí 

Dopravní kostra správního území obce je tvořena především silnicemi III. tříd 

a silnicí II. třídy - číslo II/120 (Sedlčany – Sedlec-Prčice – Sudoměřice u Tábora). 

Dopravní obslužnost ve směru na Příbram, Plzeň a Prahu umožňuje silnice 

č. II/18, dostupná ze Sedlčan.  

Technický stav komunikací procházejících obcí  

Komunikace spravované krajskou SUS jsou ve špatném stavu. Nejkritičtější úsek 

se v tuto chvíli nachází na příjezdu do Nedrahovic od sádek od Sedleckého 

potoka. Druhou velmi kritickou partií je mostek v Rudolci, jehož okraje 

se propadají, můstek je navíc úzký a ohrožuje řidiče, došlo zde již několikrát 

k dopravním nehodám. 

Vzdálenost obce od nájezdu na dálnici / rychlostní komunikaci 

Nejbližší napojení na dálnici D1 se nachází v obci Mirošovice 50 km 

od Nedrahovic. V případě dostavby dálnice D3, která by velmi pomohla místnímu 

regionu by se nájezd na dálnici nacházel ve Voračicích 12 km od Nedrahovic. 

Číslo železniční trati procházející obcí, charakter trati 

Nejbližší možnost využití železnice existuje v Sedlčanech (regionální trať 223). 

Odtud je možno cestovat do Olbramovic, kde lze využít spoje na trati (Praha-Č. 

Budějovice, osobní, spěšné vlaky, rychlíky), trasy 220, 221. Výhodou železnice 

je cena a pohodlí, nevýhodou časová náročnost při cestování z Nedrahovic.  

Dopravní zátěž obce (množství průjezdů vozidel, hluk apod.) 

Vyplývá z existence místních firem, které dopravují své zboží pomocí nákladní 

automobilové dopravy (Nedroplast, Lacina, s.r.o.). Zvláštní kapitolu tvoří zátěž 

vyplývající ze sezónních prací místní ZS Kosova Hora (jaro-podzim), kdy přes 

osady (zejména Nedrahovice) projíždí těžká technika spojená se zemědělskými 

pracemi (kombajny, nákl. vozidla, sběrná vozidla). Ta ohrožují obyvatele, 

především děti, hlukem a velikostí (rychlostí). 

 

Místní komunikace 

Délka a stav místních komunikací 

Obec Nedrahovice disponuje přibližně 8 km místních komunikací (MK). Jedná 

se MK III. a IV. třídy, které jsou ve velmi dobrém stavu. To je dáno především 

tím, že se zastupitelstvu obce dařilo v minulosti získávat dotační prostředky 

na jejich rekonstrukci a opravy. Ty jsou hrazeny také z rozpočtu obce. 
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V nejkritičtějším stavu se nyní nachází úsek Kamenice - Čachořice a Úklid - Bor. 

Údržba MK probíhá každé jaro, většinou obec provádí záplatování živičnou směsí 

a následný zástřik Turbo technikou. TU využíváme také pro opravy drobných 

prasklin na MK. Údržbu škarp v letních měsících stejně jako zimní údržbu 

(prohrnování, posyp) provádí obec vlastním technikou v rámci rozpočtu obce. 

Parkovací místa 

V obci nejsou zřízena žádná parkovací místa, firmy většinou využívají 

k parkování vlastní areály. 

Turistika, cyklostezky a cyklotrasy na území obce 

 Tab. 11: Přehled cyklotras a cyklostezek 

 

Přes území Obce Nedrahovice prochází mezinárodní dálková cyklotrasa 

č. 11 Greenways Praha-Vídeň. Na tuto páteřní cyklotrasu navazují místní 

cyklotrasy vybudované Sdružením obcí Sedlčanska a sousedního Společenství 

obcí Čertovo břemeno. Konkrétně územím obce vede cyklotrasa číslo 8138 

a 0074. 

Ze značených pěších turistických tras obcí prochází dvě trasy: 

 zelená trasa: Libíň – Úklid – Nedrahovice – Jesenice 

 červená trasa: Dohnalova Lhota – Radeč – Mezné – Jesenice 

Rozvoj turistických tras (pěší stezky, cyklotrasy a naučné stezky) je nutno chápat 

jako cestu rozvoje venkovské turistiky, cestu k posílení přílivu návštěvníků 

a turistů do místních obcí, další příležitost při vytváření aktivního a zdravého 

životního stylu a příspěvek k harmonickému rozvoji venkovského prostoru.  

 

Číslo, označení Trasa Jiné 
 

8220 Kamenice - Ředice 
Zřízeno obcí 
Nedrahovice v roce 
2012, horská kola 

Navazuje na 
turistický okruh 
Kamenické křížky 

8138 
Vys. Chlumec-Úklid-
Nedrahovice-Radeč   

0074 
Nedrahovice-
Jesenice   

M Různé 
Cyklotrasy v okolí 
rekreačního centra 
Monínec 

Samostatné okruhy 
rekreačního 
střediska, detaily na 
www.moninec.cz 

11 
Greenways Praha – 
Vídeň 

Nad osadou Radeč 
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Dopravní obslužnost 

Zapojení obce do integrovaného systému dopravy 

Dopravní kostra správního území obce je tvořena především silnicemi III. tříd 

a silnicí II. třídy - číslo II/120 (Sedlčany – Sedlec-Prčice – Sudoměřice u Tábora). 

Dopravní obslužnost ve směru na Příbram, Plzeň a Prahu umožňuje silnice 

č. II/18, dostupná ze Sedlčan. Počet spojů veřejné dopravy (bus, vlak) – 

ve všedních dnech činí cca 4 směrem na Sedlčany a 4 směrem ze Sedlčan, 

o víkendu je situace výrazně  horší. Při cestování do větších měst (Příbram, Tábor, 

Praha) je nutné v Sedlčanech přestupovat. 

Školy, školky a další občanská vybavenost v obci 

Na území obce Nedrahovice není žádné školské zařízení. Většina dětí dojíždí 

do základní a mateřské školy v Jesenici a sílí tendence dojíždět do základní 

a mateřské školy v Sedlčanech. V minulosti byla pro osady Úklid, Bor, Kamenice, 

Podhájí a Trkov využívána dvojtřídní škola v osadě Úklid. Na fasádě budovy této 

bývalé školy je nápis: „Národy nehynou, dokud školy mají“. 

Z občanské vybavenosti najdete v Nedrahovicích následující služby: 

 obchod se smíšeným zbožím v Nedrahovicích 

 pohostinství v Nedrahovicích 

 obecní knihovna v Nedrahovicích 

 pohostinství v Kamenici 

 Tab. 12: Vybavenost obcí základní sociální a technickou infrastrukturou 

Pozn: A – ano, N – ne, * v současnosti ve stavu rozpracovanosti 

 

A.1.6. VYBAVENOST 

Zdravotnictví 

Obec Nedrahovice nedisponuje žádným zdravotnickým zařízením ani lékařskou 

ordinací. Veškerá zdravotní péče se odehrává v blízkých městech. Sedlčanská 

nemocnice poskytuje základní chirurgické zákroky, nabízí chir. ambulanci s rentgenem. 

Ve městě sídlí také praktičtí lékaři a lékaři specializovaní (dětský, stomatolog, 

gynekolog, ORL, kožní ad.). Drtivá většina obyvatel využívá za tímto účelem město 

Sedlčany, někteří i další města jako Příbram či Tábor. 

Obec 
(okres) 

pošta 
zákl. 
škola 

zdr. 
zařízení 

kanalizace ČOV vodovod plyn 

Nedrahovice 
(PB) 

N N N N N A* N 
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Náročnější zákroky se provádějí v nemocnicích v Příbrami či Táboře popř. v Praze. 

Záchranná služba (ZS) a celý IZS jsou dostupné během 10-20 minut a fungují dobře, 

svážejí pacienty do výše uvedených měst resp. nemocnic. ZS ve většině případů přijíždí 

ze Sedlčan. 

 

Sociální péče 

V roce 2006 byly schváleny zákony, které zásadním způsobem transformovaly sociální 

oblast a poskytování sociálních služeb v ČR. V současné době je poskytování sociálních 

služeb v České republice upraveno těmito základními právními předpisy: 

 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

kterým jsou upraveny podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým 

osobám v nepříznivé situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na 

péči. Kromě toho zákon upravuje podmínky pro vydání oprávnění 

k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v této oblasti, včetně 

kontroly kvality poskytovaných sociálních služeb, předpoklady pro výkon 

činností v sociálních službách a předpoklady pro výkon povolání sociálního 

pracovníka. 

 vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v níž je mj. 

stanoven rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností 

u jednotlivých druhů sociálních služeb, maximální výše úhrad za poskytování 

některých sociálních služeb, způsob hodnocení schopnosti zvládat základní 

životní potřeby, obsah a hodnocení plnění standardů sociálních služeb atd. 

Podmínky pro život seniorů v obci 

Základní podmínky vychází z fungujících rodinných vztahů, kdy většina seniorů 

žije společně nebo v blízkosti svých potomků či rodiny. Rodina je tedy hlavním 

pilířem života seniorů a funguje poměrně dobře. Výhodou obce je také její 

prostředí a okolí, které obyvatelstvo výrazně cení (viz také výsledky 

dotazníkového šetření). Zdravotní péče probíhá, jak již bylo uvedeno, v blízkém 

městě Sedlčany, popř. dalších. 

Co se týče volnočasových aktivit, je třeba zmínit, že obec v tomto směru seniory 

příliš nepodporuje ani jim příliš nenabízí. Spatřujeme v tom jeden z úkolů 

zastupitelstva pro roky 2014-2018 a další, protože počet seniorů bude stále 

narůstat.  

Sociální služby v obci nejsou k dispozici. V případě potřeby je možné 

spolupracovat s městem Sedlčany, to však není v současné době využíváno. 

V oblasti celého SO ORP Sedlčany funguje řada sociálních služeb, jejichž přehled 

uvádíme níže, nejprve však několik poznámek k legislativě v dané oblasti. 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62334&fulltext=&nr=108~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=63146&fulltext=&nr=505~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=63146&fulltext=&nr=505~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content
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Počet jednotlivých typů zařízení sociálních služeb 
sídlících v rámci SO ORP 

Druh zařízení sociálních služeb 
 Centra denních služeb 0 

Denní stacionáře 1 

Týdenní stacionáře 0 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 

Domovy pro seniory 1 

Domovy se zvláštním režimem 0 

Chráněné bydlení 0 

Azylové domy 1 

Domy na půl cesty 0 

Zařízení pro krizovou pomoc 0 

Nízkoprahová denní centra 0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 

Noclehárny 0 

Terapeutické komunity 0 

Sociální poradny 0 

Sociálně terapeutické dílny 0 

Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 

Pracoviště rané péče 0 

Intervenční centra 0 

Služby následné péče 0 

Ostatní 0 

celkem 5 

Tab. 13: Počet jednotlivých typů zařízení sociálních služeb sídlících v rámci SO ORP 

zdroj dat: MPSV "Registru poskytovatelů sociálních služeb", ČSÚ 

 

Na území SO ORP Sedlčany jsou dle "Registru poskytovatelů sociálních služeb" 

registrované tyto typy zařízení soc. služeb: 

 denní stacionář: Mela o.p.s.* 

 domov pro osoby se zdravotním postižením: Nalžovický zámek, 

poskytovatel soc. služeb, Domov Svatý Jan, poskytovatel 

sociálních služeb* 
 domov pro seniory: Domov Sedlčany* 

 chráněné bydlení: Mela o.p.s. 

 azylový dům: Azylový dům Svaté rodiny pro matky s dětmi* 

 sociální poradna: Mela o.p.s. 

 sociálně terapeutická dílna: Mela o.p.s. Nalžovický zámek, 

poskytovatel sociálních služeb 

 centrum sociálně-rehabilitačních služeb: Mela o.p.s. 

   * tučně = hlavní typ registrovaného zařízení soc. služeb  
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Celkem je tedy na území SO ORP Sedlčany 10 registrovaných typů zařízení sociálních 

služeb. Statistický úřad uvádí pouze 9 typů, což je způsobeno tím, že nepočítá centrum 

sociálně rehabilitačních služeb, které provozuje společnost Mela o.p.s. 

Z dat v tabulce 1 dále vyplývá, že na území SO ORP Sedlčany má sídlo a registrované 

typy zařízení soc. služeb pouze 5 provozovatelů viz graf č.1 (kapitola přílohy). Z těchto 

5 provozovatelů mají 2 provozovatelé registrované ještě další typy zařízení soc. služeb. 

Jedná se o Melu o.p.s. a Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb (viz 

přehled). 

     

Počet jednotlivých typů zařízení sociálních služeb působících v rámci SO 
ORP (resp. poskytujících služby pro obyvatele SO ORP) 

Druh zařízení sociálních služeb 
 Centra denních služeb 0 

Denní stacionáře 2 

Týdenní stacionáře 1 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0 

Domovy pro seniory 1 

Domovy se zvláštním režimem 1 

Chráněné bydlení 0 

Azylové domy 1 

Domy na půl cesty 0 

Zařízení pro krizovou pomoc 0 

Nízkoprahová denní centra 0 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0 

Noclehárny 0 

Terapeutické komunity 0 

Sociální poradny 0 

Sociálně terapeutické dílny 0 

Centra sociálně rehabilitačních služeb 0 

Pracoviště rané péče 0 

Intervenční centra 0 

Služby následné péče 0 

Ostatní 0 

celkem 6 

Tab. 14: Počet jednotlivých typů zařízení sociálních služeb působících v rámci SO ORP 

Zdroj použitých dat:  MPSV "Registru poskytovatelů sociálních služeb", ČSÚ, vlastní šetření, Komunitní 

plán Sociálních služeb Sdružení obcí Sedlčanska 
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   Zařízení sociálních služeb se sídlem mimo, ale působících v rámci SO ORP 

Poř. 
číslo 

název zařízení typ zařízení zřizovatel zařízení 
sídlo zařízení 
(ORP) 

1. 
Krok, poskytovatel 
sociálních služeb 

týdenní stacionář Středočeský Kraj Příbram 

2. Stéblo 

denní stacionář, 
chráněné bydlení, 

sociálně-terapeutická 
dílna) 

občanské sdružení Sedlčany 

3. Domov seniorů Vojkov 
domov pro seniory, 
domov se zvláštním 

režimem 
Středočeský kraj Benešov 

4 Farní charita Starý Knín azylový dům 
církevní právnická 

osoba 
Dobříš 

5 Farní charita Příbram denní stacionář 
církevní právnická 

osoba 
Příbram 

Tab. 15: Zařízení sociálních služeb se sídlem mimo, ale působících v rámci SO ORP 

zdroj použitých dat: "Registru poskytovatelů sociálních služeb", ČSÚ, vlastní šetření, 

                                                  Komunitní plán Sociálních služeb Sdružení obcí Sedlčanska 

 

V tabulkách jsou uvedena ta zařízení, která svým působením přímo ovlivňují území 

ORP Sedlčany: 

 denní stacionáře: Stéblo, Farní charita Příbram* 

 týdenní stacionáře: Krok, poskytovatel  

 domovy se zvláštním režimem: Domov seniorů Vojkov 

 azylové domy: Farní charita Starý Knín* 

 sociálně terapeutické dílny: Stéblo 

 * tučně = hlavní typ registrovaného zařízení soc. služeb 

 

Kultura 

 Podmínky pro kulturní aktivity v obci, kulturní zařízení v obci a jejich 

návštěvnost 

Nejsou příliš dobré z důvodu chybějícího zázemí pro jejich pořádání. Z toho 

důvodu se většina kulturních aktivit odehrává v letním období, kdy vázanost 

na zázemí není tak náročná. Tyto akce jsou ve většině případů spojeny s činností 

jednotek SDH, protože žádné jiné sdružení či skupina obyvatel nevyvíjí v tuto 

chvíli žádné aktivity v tomto směru. Chybí však i přesto odpovídající vybavení 

(toalety, teplá voda, elektřina apod.). Tento nedostatek mohou částečně nahradit 

hasičárny jednotek SDH, ale např. v Nedrahovicích by nestačilo ani toto, místní 

náves by nutně potřebovala vybudovat odpovídající budovu pro pořádání 

pravidelných akcí. 
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Pokud je nějaká kulturní akce pořádána (ples, zábava, koncert, diskotéka), 

odehrává se v místním pohostinství "U Kachny". Návštěvnost je ale minimální, 

což ovlivňuje více faktorů (ekonomické, časové, sociální ad.). Vyšší návštěvnost 

akcí by byla bezesporu docílena, pokud by je pořádali sami obyvatelé, k čemuž 

v poslední době začíná docházet a situace se začíná zlepšovat. 

 

Nejvýznamnější kulturní aktivity v obci a jejich návštěvnost 

  

Masopust 

Pravidelně každý konec zimy (obnoveno r. 2012). Střídavě prochází  různými 

osadami a končí v hasičárnách nebo pohostinství. Hojně navštěvován i vítán. 

Pořádá Sumiko, o.s. a obec Nedrahovice. 

Čarodejnice v Nedrahovicích 

Poslední dubnový den probíhá na návsi v Nedrahovicích, jsou hojně 

navštěvovány. Pořádá SDH Nedrahovice 

Dětský den 

V Nedrahovicích, Boru či Kamenici pořádají SDH a maminky akci pro děti plnou 

soutěží a odměn. 

Pravidelné okrskové soutěže jednotek SDH 

V osadách probíhá pravidelně 1x za cca 5 let. Velmi bohatá účast místních 

i obyvatel sousedních obcí. Pořádají jednotlivé SDH. 

Vánoční motání 

 V čase adventním pravidelně každý rok se schází maminky s dětmi, aby si 

vytvořili vánoční výzdobu. Pořádá Sumiko, o.s. a obec Nedrahovice. 

Vánoční besídka 

Pořádá SDH Kamenice v hasičárně v Kamenici. 

Vánoční svícení 

V čase adventním pravidelně každý rok se schází obyvatelé všech osad obce 

na návsi v Nedrahovicích. Pořádá Sumiko, o.s. a obec Nedrahovice. 
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Sport a tělovýchova 

Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity v obci 

Ani ty nejsou v obci ideální, nicméně situace se od roku 2010 výrazně zlepšila. 

K dispozici je hojně využívané dětské hřiště v Nedrahovicích (vybudováno 

v r. 2012). Jeho součástí je i písková plocha vhodná na volejbal, nohejbal či tenis. 

V Kamenici se nachází asfaltový kurt, stejně jako v Boru, kde je možné hrát 

basketbal, nohejbal či fotbal. V zasedací místnosti obecního úřadu lze také hrát 

stolní tenis. 

 

Sportovní kluby 

Za sportovními kluby (fotbal, hokej, stolní tenis, tenis, kanoistika ad.) musí 

občané do sousedních obcí, jako jsou Jesenice, Sedlec-Prčice či Sedlčany (Sokol, 

Tatran Sedlčany. Obec svou velikostí a malou tradicí nemá mnoho šancí nějaký 

klub vytvořit, naráží se také na malý zájem dětí. Nepravidelně a neorganizovaně 

probíhá činnost florbalové skupiny (jezdí tělocvičny do Sedlčan), zajišťuje 

Sumiko o.s. 

 

Informační zdroje:  

- statistiky obce Nedrahovice 

- Projekt Systémová podpora meziobecní spolupráce v ČR v rámci územních správních   

  obvodů obcí s rozšířenou působností - zpracovatel Sdružení obcí Sedlčanska 
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A.1.7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stav životního prostředí 

Půdní fond na katastru obce a jeho členění, kvalita půd, míra ohrožení erozí 

Kvalita půd v katastrech obce není vysoká, jedná se většinou o písčitou půdu 

s nízkou bonitou (běžná prodejní cena za m2 činí 5-10 Kč). Eroze patří 

významných prvkům ohrožujícím půdy v regionu. Především přívalové srážky 

pravidelně sužují obec a způsobují splavování nejúrodnější humózní vrstvy 

z povrchu polí. 

Kvalita ovzduší 

Vzhledem k bohaté zeleni a minimálnímu průmyslu je vysoká. 

Kvalita vody z lokálních zdrojů 

Není dobrá. Největší problém představují dusičnany, při nedostatečném sanování 

vodních zdrojů také mikrobiologické znečištění. 

Míra ohrožení hlukem, existence protihlukových stěn a podobných zařízení 

Existuje v době sklizně, kdy zemědělské subjekty využívají značné množství 

těžké a mohutné techniky. 

Počet a rozloha ploch/areálů brownfields, lokalit s ekologickými zátěžemi – 

vlastnické vztahy, kapacity obce k řešení, návrhy na využití atd. 

 V obci se nevyskytují. 

 

Ochrana životního prostředí 

Chráněná území na katastru obce, jejich charakter, rozloha atd. 

1. Přírodní památka Vápenické jezero  

(kuňka ohnivá), (kód 5834, rozloha 8,58 ha, k.ú. Nedrahovické Podhájí), vyhlášeno 

v r. 2004, Evropsky významná lokalita (kód 2616)  
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2. Přírodní památka Jezera   

(kuňka ohnivá), (kód 5833, rozloha 5,02 ha, k.ú. Kamenice u Nedrahovic),  vyhlášeno 

v r. 2013, Evropsky významná lokalita (kód 2539) 

 

 

3. Památný strom Husova lípa  

Nachází se v osadě Úklid, v k.ú. Bor u Sedlčan (kód 103 476), vyhlášeno v r. 1981, 

původní strom stářím odumřel, vysazen nový strom 

 

 střety rozvojových záměrů obce s ochranou přírody 

 problémy ochrany přírody v obci 

 

Informační zdroje: Internetové stránky AOPK (http://drusop.nature.cz/mapa/) 
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A.1.8. SPRÁVA OBCE 

Obecní úřad a kompetence obce 

Obec Nedrahovice má kompetence přenesené působnosti, nemá však ani pověřený 

obecní úřad ani není obcí s rozšířenou působností (viz příloha k zákon u č. 314/2002 

Sb.). Obec má jednoho stálého zaměstnance (účetní obce) na plný úvazek, v posledních 

3 letech také dva zaměstnance pro účely VPP (duben-listopad). Obec nezřizuje prozatím 

žádné organizace. 

Hospodaření a majetek obce 

Obec hospodaří nepřetržitě s vyrovnaným rozpočtem, jeho vývoj je možné sledovat 

v níže uvedené tabulce (ke dni 30.7.2014) 

 

 

Tab. 16: Hospodaření obce 2009 - 2014 

 

 

 

 

rok Rozpočet Příjmy Výdaje 

2009 
schválený  4 694 144,00 Kč 4 494 144,00 Kč 

bilance 4 480 301,00 Kč 3 995 056,00 Kč 

 
   

2010 
schválený 4 690 483,00 Kč 4 690 483,00 Kč 

bilance 5 357 995,00 Kč 10 357 015,00 Kč 

 
   

2011 
schválený 4 690 000,00 Kč 4 690 000,00 Kč 

bilance 5 126 501,00 Kč 4 378 652,00 Kč 

 
   

2012 
schválený 4 800 000,00 Kč 4 800 000,00 Kč 

bilance 5 187 346,00 Kč 4 250 811,00 Kč 

 
   

2013 
schválený 4 941 200,00 Kč 4 941 200,00 Kč 

bilance 6 476 655,00 Kč 5 037 728,00 Kč 

 
   

2014 
schválený 5 100 000,00 Kč 5 100 000,00 Kč 

bilance 6 240 391,38 Kč  5 005 505,54 Kč 
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Tab. 17: PŘEHLED NENÁROKOVÝCH DOTACÍ OBCE NEDRAHOVICE 2008 – 2013 

Rok Zadání dotace 
Místo 
podání 

Rozpočet 
akce 

Požadova
ná dotace 

Přidělené 
finance 

Podíl obce 

2008 

 

 

 

Czech point 

 

Knihovna 

Veřejné 
osvětlení 
Kamenice POV 

Ministerstvo 
vnitra 

Středočeský 
kraj 

Středočeský 
kraj 

  52000,- 

 

25 000,- 

67 000,- 

 

2008 
Územní plán 
obce 
Nedrahovice 

Ministerstvo 
zemědělství  

650.000,- 0,- 
 

2009 Czech point 
Ministerstvo 
vnitra   

55 658,- 
 

2010 Náves Rudolec 
Středočeský 
kraj   

0 
 

2011 
Bezdrátový 
rozhlas 

Středočeský 
kraj 

415.320,- 394.540,- 0 20.780,- 

2011 
Čerpadlo hasiči 
(Bor) 

Středočeský 
kraj 

25.000,- 23.750,- 23 750,- 1.250,- 

2011 
Oprava kapličky 
Nedrahovice 

Středočeský 
kraj 

107.505,- 102.129,- 0 5.376,- 

2011 
Dětské hřiště 
Bor 

ČEZ 550.000,- 540.000,- 0 10.000,- 

2011 Oprava kapliček 
MAS 
Sedlčansko 

247.512,- 185.634,- 0 41.252,- 

2011 
Střecha obecní 
stodoly 

MAS 
Sedlčansko 

149.290,- 124.408,- 0 24.882,- 

2011 

Oprava 
kapliček 
Nedrahovice, 
Radeč 

MMR 286.320,- 173.258,- 173 258,- 74.254,- 

2011 
(říjen) 

Místo, kde 
žijeme (Příběh 
Úklidské návse) 

Nadace VIA 

 

380.000,- 

 

300.000,- 

0 

(Postup mezi 
poslední 3 
žádosti) 

80.000,- 

(52.000,- 
obec 
Nedrahovice 

 28.000,- 
sponzoři) 

2011 
(říjen) 

Kamenické 
křížky 

(rekonstrukce 
křížků) 

Nadační 
fond 
Patronát 
Sedlčansko 

 

26.000,- 

 

15.600,- 

 

15.600,- 

 

10.400,- 

2011 
(říjen) 

Rekonstrukce 
dětského hřiště 
Nedrahovice a 
střechy 
hasičárny v 
Boru 

Ministerstvo 
zemědělství 

 

719.213,- 

 

513.338,- 

 

0 

 

196.575,- 

( vč. DPH) 
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Rok 
podání 

Zadání dotace 
Místo 
podání 

Rozpočet 
akce 

Požadovaná 
dotace 

Přidělené 
finance 

Podíl obce 

2011  
(listopad) 

Rekonstrukce 
dětského hřiště v 
Nedrahovicích 

ČEZ 503.771,- 388.771,- 0 

100.000,- 

(15.000,- 
sponzoři) 

2011 
(prosinec) 

Rekonstrukce 
dětského hřiště v 
Nedrahovicích 

Středočeský 
kraj 

497.771,- 447.771,- 0 50.000,- 

2011 
(prosinec) 

Cyklotrasa 
Kamenické křížky 

Středočeský 
kraj 

153.467,- 

123.467,- 

(80%) 

0 30.000,- 

2011 
(prosinec) 

Odbahnění 
návesního rybníku 
v Nedrahovicích 

Středočeský 
kraj 

927.222,- 787.222,- 0 140.000,- 

2012  
(leden) 

Cyklotrasa 
Kamenické křížky 

MAS 
Sedlčansko 

123.467,- 82.311,- 82.311,- 41.156,- 

2012  
(leden) 

Obnova návsi v 
Kamenici 

MAS 
Sedlčansko 

193.080,- 128.720,- 128.720,- 

64.360,- 

schváleno 

2012    
(leden) 

Dětské hřiště Bor ČEZ 550.000,- 520.000,- 0 

30.000,- 

zamítnuto 

2012  
(únor) 

Rekonstrukce 
dětského hřiště v 
Nedrahovicích 

MMR 

Ministerstvo 
zemědělství 

505.920,- 354.144,- 0 

 

151.776,- 

zamítnuto 

2013 Obnova návse v 
Úklidu 

MAS 
Sedlčansko 

 

339.627,- 

 

227.736,- 

 

227.736,- 

111.891,- 
(včetně všech 
prací a 
podkladů 
před podáním 
žádosti) 

2013 Prvotní náklady po 
povodních 

Středočeský 
kraj 

 

 

239.000,- 

 

 

239.000,- 

 

 

239.000,- 

Odstraňování 
povodňových 
nánosů, 
opravy částí 
dešť. 
kanalizace 
ad. 

2013 
Vybavení jednotek 
SDH pro zásahy 
proti povodním 

MV, 

Středočeský 
kraj 

 

66.000,- 

 

66.000,- 

 

66.000,- 

0 
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Rok 
podání 

Zadání dotace Místo podání 
Rozpočet 
akce 

Požadovaná 
dotace 

Přidělené 
finance 

Podíl obce 

2013 
Místní 
komunikace 
směr Jesenice 

Středočeský 
Fond rozvoje 
obcí a měst, 
Program 
obnovy 
venkova 

 

1.400.000,- 

 

1.050.000,- 

 

0,- 

350.000,- 

Zamítnuto 

2013 
Kamenice – 
oprava mostku 

MMR 417.345,- 327.345,- 328.649,- 69.016,- 

2013 
Kamenice – 
oprava mostku 

Středočeský 
kraj, Fond 
hejtmana a 
zmírnění 
následků 
živelních 
katastrof 

117.979,- 80.000,- 0,- 

37.979,- 
(32%) 

Zamítnuto 

2013 
Vybavení 
jednotek SDH 

Středočeský 
Fond 
podpory 
dobrovolných 
hasičů a 
složek IZS 

190 687,- 140 687,-  140.687 ,- Schváleno 

2014 
Odstraňování 
povodňových 
škod 

Středočeský 
kraj, Fond 
solidarity EU 

60.045,- 60.045,- 60.045,- 0,- 

2014 

Vybudování 
přístřešku pro 
posezení pro 
SDH 
Nedrahovice 

ROP Střední 
Čechy 

 

1.298.182,- 

 

 

1.103.454,70 
(85 %) 

 

Nebylo 
podáno 

194.727,30 
(15%) 
 

2014 
Kamenice – 
oprava mostku 

MMR 

7/2014 

417.345,- 327.345,- 327.345,- 

90.000,- 

 

 

Finanční majetek obce 

Po volbách v roce 2010 disponovala obec finanční hotovostí na účtech obce 

cca 236.000 Kč (byl dokončen vodovodní přivaděč), k 30.9. 2014 to byly 

4.900.000 Kč.  

Nemovitý majetek obce, jeho stav a způsob využívání 

Obec k 30.9.2014 disponovala nemovitým majetkem (budovy, komunikace, VO ad.) 

v hodnotě 18 036 538,09,- Kč . Obec dále vlastní pozemky v hodnotě 12 747 506,00,- 

Kč (podrobnosti v účetnictví obce). 

Ekonomická efektivnost nemovitého majetku, tj. provozní náklady vs. přínosy 

(příjmy z pronájmu) 

Obec nepronajímá budovy ve svém vlastnictví. Výjimkou je pouze zasedací místnost 

OÚ, kde se symbolicky konají soukromé oslavy životních jubileí, většinou občanů obce. 
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Příjmy z těchto akcí nemají význam pro ekonomiku obce, a protože se konají pro její 

občany, není ani záměrem obce na nich vydělávat. 

Ekonomicky významnější jsou příjmy z nájmu pozemků zemědělsky podnikajícím 

subjektům (ZS Kosova Hora, farma Švagr, farma Pešta, farma Pešková, farma Budka). 

V roce 2014 získala obec touto formou přibližně 74.000,- Kč. 

 

Bezpečnost 

Míra kriminality  

Palčivým problémem obce jsou drobné krádeže v jednotlivých osadách (automobily, 

nafta z techniky, soukromý majetek). Podle informací PČR OOP Sedlčany byla situace 

v posledních letech následující: 

- jedná se o trestnou činnost, která třeba byla i jenom prověřována a  třeba neprokázána. 

 

Od 1.1.2010 - 29.7.2014 bylo v obci Nedrahovice, včetně obcí , které pod tuto obec 

spadají evidováno celkem 20 tr. činů a 11 přestupků, z toho v roce: 

2010  bylo ev . 4 tr.činy / 2 přestupky 

2011                 5 tr.činů / 2 přestupky 

2012                 0 tr.činů / 2 přestupky 

2013                 8 tr.činů / 2 přestupky 

2014                 2 tr.činy / 3 přestupky 

 

Počet skutečností řešených přestupkovou komisí za rok 

Obec Nedrahovice nemá zřízenu přestupkovou komisi. Spolupracuje v tomto směru 

s městem Sedlčany. Počet přestupků za jeden kalendářní rok je minimální, průměrně 

1-2 ročně. 

Rizika živelních pohrom a předcházení živelním pohromám 

Hlavním rizikem jsou přívalové srážky a povodně. Nejkritičtější oblast tvoří osady 

Trkov a Kamenice, kde protéká říčka Slabá a dále dolní část osady Nedrahovice 

(u rybárny), kterou ohrožuje Sedlecký potok. Třetí kritickou oblast tvoří pozemky 

nad Nedrahovicemi, které při velkém množství srážek odvodňují rozsáhlé území 

a srážky stékají přímo do Nedrahovic (silnice od Nových Dvorů).  

Oblast Nedrahovic byla po posledních povodních v roce 2013 (jedny z nejhorších v obci 

vůbec) řešena ve spolupráci s majiteli dotčených pozemků tak, že tyto byly rozděleny 

na více menších honů s různými plodinami, aby se co největší množství srážek vsáklo 

na daných pozemcích. Dále byly kompletně vyčištěny škarpy a krajnice místní 

komunikace ve směru na Nové Dvory (až nad rybník Plužinec), částečně také směrem 

na Kamenici, aby se maximum vody udrželo mimo ni ve škarpách a následně v dešťové 

kanalizaci. Nutno podotknout, že v případě přívalů kapacita dešťové kanalizace stejně 
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nepostačuje a voda se řítí po místní komunikaci přes náves, rybník a hřiště a ohrožuje 

celou řadu nemovitostí v obci. 

Situaci v osadě Kamenice řeší obec společně se správcem vodního toku Slabá, Povodím 

Vltavy, nutno říci, že velmi operativně a ku spokojenosti obou subjektů. V posledních 

4 letech bylo koryto říčky Povodím čištěno hned dvakrát (stejně tak Sedlecký potok 

u rybárny), protože povodně obec zasáhly v obou případech. Nepříjemná situace 

nastává při poškozování majetku obce a obyvatel. Zde se obec snaží vlastní majetek 

opravovat vlastními prostředky nebo z dotačních titulů (poslední žádost podána 

na MMR v roce 2014 - oprava mostku v Kamenici) a také pomoci občanům v kritických 

chvílích (při povodních 2013 např. významná spolupráce s organizací ADRA - 

materiální a finanční pomoc obyvatelstvu). 

 

Varování obyvatel před nebezpečím (zejména živelním) 

 Obec Nedrahovice nedisponuje bezdrátovým rozhlasem, proto v případě naléhavosti 

informuje občany prostřednictvím sms zpráv (sms infokanál, kde jsou zapojeny SDH 

a také celá řada obyvatel - bezplatná služba, hradí obec, kdokoliv z obce se může 

přihlásit do systému).  

Vnější vztahy a vazby 

Přehled organizací, svazků obcí, sdružení apod., jichž je obec členem 

Obec Nedrahovice je členem: 

 Sdružení obcí Sedlčanska 

 MAS Sedlčansko 

 SMO ČR 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 18:   Náklady a přínosy zapojení obce do jednotlivých organizací 

 (finanční příspěvky, časová náročnost apod.) 

 

Organizace 
Poplatky 
(přibližné) 

Poznámka 

Sdružení obcí 
Sedlčanska 

23.000,- 
Příspěvek za počet 
obyvatel 

 
26.000,- Dopravní obslužnost 

SMO ČR 3.000,- 
Příspěvek za počet 
obyvatel 

MAS Sedlčansko 0,- 
Příspěvky pouze dle 
získaných dotací 

SMS ČR 2.550,- 
2.000,- za obec + 1,- 
Kč/ 1 obyvatel 
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Členství ve výše uvedených organizacích neznamená příliš velkou časovou 

náročnost. Sdružení obcí se setkává na valných hromadách (4x-6x ročně), SMO 

ČR 1x ročně a MAS Sedlčansko 1x-2x ročně. Členství ve Sdružení umožňuje 

obci řešit dopravní obslužnost obce a také některé dotační tituly ve prospěch 

obce. Ve SMO ČR využíváme vydávaný časopis a také bezplatné právnické 

služby po telefonu.  

MAS Sedlčansko přináší obci možnost získávání dotací, což se v posledních 

letech daří (viz Tab. 17). 

 

Partnerské obce a regiony v ČR, v zahraničí 

Obec Nedrahovice nemá navázánu spolupráci s partnerskou obcí v ČR ani 

v zahraničí.  

 

 Informační zdroje: 

- obec Nedrahovice (podklady, účetnictví) 

- Policie ČR - OPP Sedlčany 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST 

 B.1. STRATEGICKÁ VIZE 

  Vize 

 B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY 

  Opatření a aktivity 

  Komentář k opatřením a aktivitám 

 

 B.3. PODPORA REALIZACE PROGRAMU 
 
  Organizace zajištění programu 

  Nejbližší kroky 

  Způsob vyhodnocování a aktualizace dokumentů 

 

 

 

B.1. STRATEGICKÁ VIZE 

Vize 

Obec Nedrahovice by se v budoucích 15-20 letech měla stát aktivní obcí, kde neklesá 

počet obyvatel. Základem pro tento závěr je zajištění několika důležitých prvků, jako 

je kvalitní infrastruktura, dobré podmínky pro bydlení, solidní možnosti pro kulturní, 

sportovní a společenské vyžití. 

 

B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY 

Opatření a aktivity 

B.2.1. Kvalitní životní prostředí (příroda, krajina, vodní toky, ad.)  

B.2.2. Solidní infrastruktura (místní komunikace, vodovod a kanalizace Nedrahovice,   

           kanalizace osady, sítě, aj) 

B.2.3. Aktivní spolky (zázemí pro činnost spolků, podpora SDH, spolků) 

B.2.4. Kulturní aktivity (péče o seniory, kulturní akce, akce pro děti) 

B.2.5. Odpadové hospodářství 

B.2.6. Podmínky pro mladé rodiny (školka, škola, dětská hřiště) 
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B.2.7. Nová výstavba (územní plán, nové parcely) 

B.2.8. Doprava (autobusy) 

 

Komentář k opatřením a aktivitám 

 

B.2.1. KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (příroda, krajina, vodní toky, 
ad.)  

Vodní toky, rybníky 

Udržovat vodní toky ve vlastnictví obce nebo procházející, či se nacházející 

v katastrech obce v dobrém stavu. V drtivé většině případů lze toto realizovat pouze 

se správcem vodních toků (Povodí Vltavy) a majiteli či pronajímateli rybníků 

(Lobkowicz resp. firma Esox Tábor). 

Spolupráce s Povodím Vltavy byla doposud velmi dobrá, zejména při odstraňování 

následků povodní (čištění koryt, úprava břehových porostů).  

Tato opatření jsou financována mimo rozpočet obce. 

Krajina, veřejná zeleň 

Obec musí ve svých katastrech řešit kácení dřevin na obecních pozemcích. Bude nutné 

i nadále zvažovat náhradní výsadbu za pokácené dřeviny. Zvláštní oblastí je výsadba 

nových dřevin, příp. alejí. Bez zapojení dalších obyvatel nebude v silách obce 

je realizovat. 

 

B.2.2. SOLIDNÍ INFRASTRUKTURA (místní komunikace, vodovod 
a kanalizace nedrahovice, kanalizace osady, sítě, aj) 

Kanalizace a vodovod 

V současné době je vydáno SP na akci „Splašková kanalizace a rozšíření vodovodu 

Nedrahovice“. Pokud v probíhajícím VŘ dojde k výběru vhodného zhotovitele 

a následnému přidělení dotace z MZe, bude obec tuto stavbu realizovat. Tím také dojde 

k zásadnímu přehodnocení možnosti realizace dalších projektů PRO N 2014-2020. 

Místní komunikace 

Obec bude i nadále každoročně vyčleňovat část rozpočtu na opravu a obnovu místních 

komunikací. Pokud to bude jenom trochu možné, bude také usilovat o přidělení 
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dotačních prostředků na tyto účely, protože MK jsou základní strukturou obce důležitou 

jak pro obyvatele, tak pro místní firmy a návštěvníky regionu. 

 

B.2.3. AKTIVNÍ SPOLKY (zázemí pro činnost spolků, podpora SDH, spolků) 

SDH 

Tři fungující jednotky SDH patří k důležitým spolkům v katastrech obce. Podílejí 

se jednak na zajištění bezpečnosti obce (povodně, požáry ad.), jednak na společenském 

životě v obci tím, že pořádají nejrůznější akce (hasické soutěže, akce pro děti ad.). 

Jejich podpora obcí se v letech 2010-2014 výrazně zvýšila, v nastaveném trendu bude 

obec pokračovat. 

Spolek Sumiko 

Spolek podporuje aktivity obce, podílí se na přípravě společenských akcí pro občany 

a také při přípravě a realizaci dotačních projektů obce. Podpora ze strany obce nebyla 

významná, spolek by bylo vhodné výrazněji podpořit. 

 

B.2.4. KULTURNÍ AKTIVITY (péče o seniory, kulturní akce, akce pro děti) 

Oblast kulturního vyžití obyvatel má rezervy. Ty jsou dány mj. tím, že se jedná 

o dobrovolnou práci ve volném čase. Jistě by bylo vhodné doplnit již existující 

pravidelné akce pořádané spolky (Masopust, Čarodejnice, Dětské dny ad.) o nové 

projekty. Především oblast akcí pro seniory nemá zatím žádný významný projekt. 

 

B.2.5. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Musí být zachováno v minimálně stávající podobě. Svoz TKO od nemovitostí (1x týdně 

v zimním, 1x za 14 dní v letním období) budou i nadále zajišťovat TS Sedlčany, stejně 

jako svoz nebezpečného odpadu (2x ročně). 

Vzhledem k narůstajícímu tlaku EU na snižování množství TKO nastanou zřejmě 

problémy s bioodpadem a následně celým TKO (mělo by dojít k úplnému zrušení 

skládkování do r. 2020). 

V letech 2014-2020 by měl být znovu vybagrován Návesník v Nedrahovicích, jeho 

zanesení je již neúnosné. 

Sběr tříděného odpadu bude pokračovat v místech stávajících kontejnerových hnízd 

v jednotlivých osadách, v případě potřeby bude obec posilovat množství nádob. 
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B.2.6. PODMÍNKY PRO MLADÉ RODINY (školka, škola, dětská hřiště) 

Samozřejmostí je údržba stávajících dětských prvků a hřišť. 

Bude pokračovat spolupráce obce se ZŠ a MŠ Jesenice (společné projekty apod.). 

B.2.7. NOVÁ VÝSTAVBA (územní plán, nové parcely) 

Zůstává otázkou, zda obec Nedrahovice může i nadále fungovat bez územního plánu, 

pouze s existencí zastavěného území. 

 

B.2.8. DOPRAVA (AUTOBUSY) 

Obec bude usilovat o zachování stávající frekventovanosti spojů hromadné 

dopravy (autobusy). 

 

B.3. Podpora realizace programu 

 Organizace zajištění programu 

 Nejbližší kroky 

 Způsob vyhodnocování a aktualizace dokumentů 
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PŘÍLOHY 

 

1. SWOT analýza 

Vypracoval starosta ve spolupráci se zastupitelstvem obce, po konzultaci s jinými 

starosty, řediteli školských zařízení v regionu ad. 

 

2. Dotazníkové šetření 

Proběhlo v květnu 2014 a jeho výsledky jsou zohledněny v tomto Programu. Zúčastnilo 

se ho celkem 137 obyvatel  –  tj. 38 % všech trvale žijících obyvatel. Výsledky 

na www.nedrahovice.cz – sekce Projekty obce (-Realizované projekty-Dotazníkové 

šetření) 

 

3. Struktura PRO 

Excelová tabulka 

 

4. Způsob tvorby PRO 

Excelová tabulka 

 

5. Opatření a aktivity PRO 

Excelová tabulka 

 

6. Konkrétní projekty na období 2014 -2020 

Excelová tabulka 

 

Akční plán 

http://www.nedrahovice.cz/

