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1. ÚDAJE O MĚSTĚ 

 
 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 
 

Adresa:                   Město Řevnice  

                               náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74 

                               252 30  Řevnice 

 

Mail:   pod@revnice.cz 

Telefon:  257 720 157 

GPS souřadnice: 49°54'50.115"N, 14°14'9.027"E 

Web:   http://www.revnice.cz 

IČ:                       00241636 

 

Starosta města:           Libor Kvasnička 

 

 

                               

1.2 OBECNÉ ÚDAJE:    
 

Počet obyvatel s trvalým pobytem k 31.12.2012 včetně cizinců s tr.pobyt.        3185 

Objektů s číslem popisným 1167 

Objektů s číslem evidenčním (rekreační) 225 

Bydlení je z 90,2% v rodinných domech   

Celková plocha města 1014 ha  

Z toho:   

Zemědělská půda 34,60% 

Lesy 51,10% 

Vodní plochy 2,30% 

Zastavěná plocha 2,80% 

Ostatní plochy 9,10% 

Trať ČD procházející městem - Praha –Plzeň číslo tratě 171 

Hlavní silnice procházející městem II/115, II/116, 

III/11517 

Místních komunikací celkem 26,5 km  

Čistírna odpadních vod pro veřejnou kanalizaci v majetku města 1 3700 EO 

Splašková kanalizace v majetku města 18,1 km  

Vodní zdroje veřejného vodovodu v majetku města 3 

Veřejný vodovod v majetku města 23,5 km  

Plynofikace ANO 

Nadmořská výška rovinaté části obce 218 m.n.m. 

Příslušnost k obci s rozšířenou působností Černošice 

Vzdálenost do Hlavního města Prahy 25 km 

Stav ke dni 31.12.2012 

  

http://www.revnice.cz/
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 Na městském úřadě (stejně jako na místní poště) je k dispozici služba CZECHPoint, která nabízí 

vyřízení výpisu z Obchodního rejstříku, výpis ze Živnostenského rejstříku, výpis z Katastru 

nemovitostí, výpis z Rejstříku trestů atd. 

 Stavební úřad Řevnice vyřizuje stavební záležitosti pro obec Řevnice a obec Lety.  
 

 

 

POPIS SITUACE: 

Nejstarší písemné zmínky o Řevnicích jsou z 12. století. Koncem 19. stol. počala obec užívat označení 

“městys” a konečně 1. 11. 1968 byly Řevnice povýšeny na město. Železniční propojení s Prahou v roce 

1862 zapříčinilo, že se Řevnice staly již v té době vyhledávaným letoviskem Pražanů. Na letní pobyt sem 

zajíždělo mnoho osobností českého veřejného života. Roku 1884 vznikla na Berounce první veřejná 

plovárna a 18. 7. 1889 se objevila první brdská turisticky značená cesta na Babku a na Skalku a třetí v 

Čechách. Řevnice je možno z tohoto pohledu hrdě nazvat bránou do Brd.  

Ještě v roce 1869 měly Řevnice pouhých 675 obyvatel, kteří se zabývali zemědělstvím, drobným řemeslem 

a výrobou košíkářského zboží. Zřízením Západní dráhy do Plzně začaly růst a na začátku minulého století 

začala být stále více ceněna jejich poloha, malebnost zalesněných svahů a toku Berounky. Pro blízký a 

pohodlný vstup do lesů brdských Hřebenů bývá nazýváno branou Brd. Leží současně na okraji Chráněné 

krajinné oblasti Český Kras. Mohlo by být proto nazýváno i branou do Českého Krasu. 

Řevnice jsou dle počtu obyvatel ve skupině sedmnácti největších obcí okresu Praha západ (z celkového 

počtu 79 obcí). 

kraje, okresy Počet obcí 

celkem v tom s počtem obyvatel 

do 199 200-499  500-999  

1000-

1999 

2000-

4999 

5000-

9999 

10000 a 

více  

Česká republika 6 251 1 468 2 017 1 366 727 400 142 131 

Středočeský kraj  1 145 239 401 271 133 64 18 19 

Beroun 85 13 32 22 12 3 2 1 

Kladno 100 17 39 21 14 6 1 2 

Příbram 121 30 51 23 9 5 2 1 

Praha-východ 110 6 32 37 16 14 2 3 

Praha-západ 79 2 16 22 22 13 
4 -  

Zdroj: ČSÚ 

Město Řevnice je členem Svazku obcí regionu dolní Berounka. Tento svazek tvoří kromě Řevnic dalších 

jedenáct obcí. Předsedou svazku je od roku 2012 pan L. Kvasnička, starosta Města Řevnic. 

Cílem svazku je všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území dolního toku Berounky, 

koordinace investičních akcí, rozvoj infrastruktury, dopravního spojení a  cestovního ruchu. Dále 

koordinace územního plánování v regionálním měřítku, zastupování členů svazku při jednání o 

společných věcech se třetími stranami, propagace svazku a jeho zájmového území. 

 

Pro obec je důležité vyřešení restitucí bývalého církevního majetku (např. pozemky pod místními 

komunikacemi nebo některé rozvojové plochy v obci). 

 

Budoucnost Řevnic slibuje, že bude zachován dnešní charakter zahradního města s krásným okolím, které 

je využíváno nejen k bydlení, ale z velké části také k rekreaci. Lehký průmysl a zemědělství doplňují v 

okrajových částech katastru města možnosti zaměstnání a podnikání. Ve městě je státní základní škola, 

základní umělecká škola i mateřská škola. Kromě státních zařízení je zde řada soukromých zařízení typu 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=3153&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=1234&kodzaz=98&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=1234&kodzaz=99&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=1234&kodzaz=2&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=1234&kodzaz=3&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=1234&kodzaz=3&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=1234&kodzaz=4&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=1234&kodzaz=4&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=1234&kodzaz=5&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=1234&kodzaz=5&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=1234&kodzaz=91&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=1234&kodzaz=91&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=91&kodzaz=CZ&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55555437&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55555438&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55555439&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55555440&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56817591&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56817592&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56817593&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56852122&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=91&kodzaz=CZ020&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55555974&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55555988&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55556002&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55556016&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56817182&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56817183&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56817184&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56852126&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=91&kodzaz=CZ0202&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563478&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563554&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563630&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563706&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56815832&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56815833&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56815834&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56852130&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=91&kodzaz=CZ0203&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563479&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563555&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563631&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563707&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56815850&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56815851&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56815852&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56852132&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=91&kodzaz=CZ020B&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563487&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563563&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563639&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563715&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56815994&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56815995&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56815996&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56852148&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=91&kodzaz=CZ0209&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563485&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563561&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563637&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563713&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56815958&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56815959&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56815960&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56852144&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=91&kodzaz=CZ020A&kodjaz=203&app=vdb
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563486&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563562&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563638&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=55563714&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56815976&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56815977&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56815978&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=56852146&kodjaz=203&maska=%23%23%2C%23%23%23%2C%23%230
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mateřské školky. O zdraví obyvatelstva pečují lékaři řady odborností, ve městě funguje soukromá 

záchranná zdravotní služba. Do budoucna si lze jen přát, aby zůstal zachován ráz obce na březích Berounky  

 

nabízející bydlení, možnosti rekreace i pracovní příležitosti v blízkosti brdských lesů a v prostředí, které se 

podaří nejen zachovat, ale mnohde i zvelebit.  

 

2. ÚVOD K  POŘÍZENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 

 
 2.1. DŮVODY POŘÍZENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 

 

Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by mělo město Řevnice využívat 

v následujících letech ke svému rozvoji. Strategický plán vytyčuje hlavní směry rozvoje města v 

následujících letech. Základním východiskem pro zvolenou strategii je dlouhodobá 

rozvojová vize města naplňována realizací střednědobých až krátkodobých 

strategických cílů a opatření, ke kterým by měly být přiřazeny konkrétní 

projekty a aktivity vedoucí k jejich naplnění. 

V procesu strategického plánování tak vznikl dokument, který by měl být 

spolu s územním plánem města Řevnice a městským rozpočtem základním 

materiálem pro budoucí rozvoj města Řevnice. 

 

Strategický plán schválený v Zastupitelstvu města slouží jako závazný rozvojový dokument města. Na 

základě tohoto dokumentu budou každoročně zpracovány roční prováděcí plány, v rámci kterých budou ze 

Strategického plánu vybrány projekty a úkoly určené v daném roce k realizaci a zajištěna jejich vlastní 

realizace. Zároveň bude zaveden princip monitorování, který bude sledovat, zda se Strategický plán, resp. v 

jeho rámci definované cíle, daří naplňovat. Zcela zásadní pro úspěšnou realizaci Strategického plánu je 

určení a přijmutí přímých institucionálních, ale i personálních odpovědností za dílčí plnění navržených 

úkolů.  

 

Strategický plán rozvoje města je dokument, který analyzuje současný stav zásadních oblastí života města 

(infrastruktura, životní prostředí, kultura, cestovní ruch, podnikání, vzdělávání, sport, apod.) a stanovuje 

zaměření programů a projektů ke zlepšení současného stavu v zájmu rozumného a dlouhodobého rozvoje 

města. Současně navazuje na Strategický plán města na roky 2008 – 2013 v aktualizovaném znění. 

Strategický plán rozvoje města navazuje na další dokumenty, které má město k dispozici a je aktualizován 

v souladu s dokumenty, které během existence tohoto plánu vzniknou. 

Základními materiály pro vznik strategie města jsou: 

 

 Územní plán města Řevnice v aktuálním znění a územní plán kraje 

 Urbanisticko – architektonické studie rozvoje města 

 Plán odpadového hospodářství města  

 Program rozvoje mikroregionu Dolní Berounka 

 Program rozvoje kraje 

 ROP Středočeského kraje 

 Národní rozvojový plán 

 

Účelem strategického plánu rozvoje je též poskytnout základ pro snadnější přístup k dotačním a 

grantovým titulům s cílem koncepčně a efektivně čerpat v zájmu rozvoje města maximum dostupných 

prostředků. 

 

Strategický plán poslouží zároveň jako základna ke zlepšení komunikace vedení města s veřejností a 

místními podnikateli, a tím i ke zvýšení informovanosti těchto skupin o záměrech města, které se jich 

bezprostředně dotýkají. 
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Strategický plán rozvoje města vychází z potřeb města jakožto územního samosprávného společenství 

občanů (§ 1 zákona č.128/2008 Sb., o obcích v platném znění).  

 

 

Očekává se, že i političtí představitelé města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích přijmou svou 

zákonnou povinnost pečovat o všestranný rozvoj svěřeného území a o potřeby jeho občanů a budou aktivně 

dohlížet na úspěšnou realizaci a plnění navržených Strategických cílů.  

 

                        
 

 

Každé město plní tři základní funkce: obytnou, pracovní (výrobní) a obslužnou (nevýrobní). Tyto funkce 

vycházejí ze tří hlavních faktorů rozmístění obyvatelstva; každý někde bydlí, někde pracuje (získává 

peníze) a někde čerpá služby (utrácí peníze). S ohledem na dostupnost statistických dat lze těmto funkcím 

přiřadit ukazatele, pomocí nichž lze hodnotit funkční strukturu a specializaci města. 

Charakteristickým znakem vývoje Řevnic po r. 1989 je výrazné posilování funkce obytné. Ve srovnání 

s ostatními městy regionu dolní Berounka můžeme vysledovat zaostávání obce v oblasti výrobní, což je 

ovlivněno především jeho nižšími možnostmi nabízet potřebné investiční a pracovní příležitosti. Tuto roli 

zastává především Hl. m. Praha. Jde o přirozenou integraci do metropolitní oblasti.    

 

V současné době roste počet obyvatel v Řevnicích rychlostí 1–2 % ročně, což je v rámci středočeského 

kraje poměrně vysoké číslo. Tento dynamický nárůst je způsoben přírůstkem stěhování, který v posledních 

letech roste. 

V plánovaném období je možno predikovat další skokové zvýšení počtu obyvatel v souvislosti se 

zástavbou oblasti Vrážka. Lze očekávat, že se bude jednat spíše o mladší rodiny, tudíž s dopadem nejen na 

čerpání služeb města, ale i na školství. 
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Daňová výtěžnost dokumentuje socioekonomickou pozici města v rámci ČR a vypovídá rovněž o nízké 

rozvinutosti podnikatelských aktivit v obci. Řevnice patří svými daňovými příjmy k  podprůměrným 

obcím, a to jak při srovnání s obdobně velkými městy v Česku, tak i s referenčními městy Středočeského 

kraje.  

Nedobrým trendem v obci je stav, kdy řada obyvatel v obci reálně bydlí, trvalé bydliště resp. příslušný 

daňový úřad, však mají v jiné lokalitě. Lze předpokládat, že půjde velice často o hl. m. Prahu.  To 

znamená, že tito občané využívají služeb města, nejsou však spolutvůrci městského rozpočtu na straně 

příjmů. Je třeba si uvědomit i to, že stejné postavení mají i občané z okolních obcí. 

 

 

2.2.   SWOT ANALÝZA 
 

SILNÉ STRÁNKY/STRENGTHS 

 
 Oblast předurčená ke klidnému bydlení i rekreaci, neexistence hlučných 

provozů a málo příliš frekventovaných silnic, relativně čisté ovzduší. 
 
 Malebná krajina kolem Berounky a brdské lesy přístupné po turistických 

cestách pro pěší i cyklisty, řada výjimečných míst v okolí: Skalka, Hřebeny, 
Český Kras, množství chráněných území v okolí. 

 
 Město zahradního charakteru se specifickou prvorepublikovou atmosférou 

nepoškozené developerskými projekty ani panelákovou výstavbou. Atraktivní pro bydlení i pro 
rekreaci. 

 
 Dobrá dostupnost do Prahy i Berouna - časté vlakové spojení, několik příjezdových komunikací, 

částečně napojených na rychlostní silnici R4 Strakonická. 
 
 Tradice kulturního a sportovního vyžití - spolková činnost, Lesní divadlo, kino, Lidový dům, 

tenisové a volejbalové kurty, hřiště na házenou, volejbal, fotbal, cyklostezka, Sokolovna, výchozí 
místo pěší turistiky.  
 

    
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Stav obyvatel k 31.12. 2 932  2 908  2 933  2 966  3 008  3 026  3 041  3 082  3 127  3 156  3185  

v tom ve 

věku:   0 - 14 408  396  402  408  419  436  448  469  499  527    

  15 - 64 1 978  1 974  1 985  2 008  2 036  2 034  2 018  2 017  2 006  2 005    

  65 + 546  538  546  550  553  556  575  596  622  653    

Živě 

narození 

 

27  19  24  31  21  28  34  37  35  31  40  

v tom: muži 11  10  9  17  11  12  20  24  10  15    

  ženy 16  9  15  14  10  16  14  13  25  16    

Zemřelí 

 

34  40  39  31  37  48  36  30  27  34  30  

v tom: muži 17  24  18  13  19  21  17  9  16  20    

  ženy 17  16  21  18  18  27  19  21  11  14    

Přistěhovalí 

 

61  81  81  88  114  118  98  102  96  138  104  

Vystěhovalí 

 

86  84  41  55  56  80  81  68  59  63  73  

Přírůstek: celkový -32  -24  25  33  42  18  15  41  45  72  41  

  přirozený -7  -21  -15  -  -16  -20  -2  7  8  -3  10  

  stěhováním -25  -3  40  33  58  38  17  34  37  75  31  
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 Nízká nezaměstnanost. 
 

 

 
 Občanská vybavenost - základní škola, základní umělecká škola, školka a několik privátních školek, 

zdravotnická zařízení, pošta, penzion s pečovatelskou službou, pracoviště Státního požárního dozoru, 
blízkost nákupních možností v supermarketech, služby zajišťované privátními firmami. Hotel 
Berounka a dalších, několik celoročně či sezónně otevřených restaurací a vináren, čajovna. 

 
 Dostupnost složek IZS – v místě základna ZS Trans Hospital, stanice HZS Středočeského kraje, 

obvodní oddělení Policie ČR. 
 

 Dobrá vzdělanostní struktura obyvatelstva. 
 
 Dobré podmínky pro třídění odpadu. Dlouhodobá tradice a rozvoj třídění odpadu, velmi dobré 

výsledky ve sběru tříděného odpadu. 
 
 Sociální projekt Modrý domeček a jeho pověst prezentovaná v médiích. 
 
 
 

SLABÉ STRÁNKY/WEAKNESSES 

 
 Neudržované komunikace s převážně nezpevněným povrchem, prašnost, bláto,  neexistence chodníků 

=> špatná sjízdnost i obtížná chůze. Část pozemků pod komunikacemi je v soukromém vlastnictví. 
To komplikuje opravy a výstavbu nových povrchů.  

 
 Zvyšující se zátěž z dopravy – hluk, zplodiny a nedostatek 

parkovacích míst. 
 
  Vodovodní síť je z větší části zastaralá a vykazuje časté poruchy. 

Úniky dosahují téměř 50%. Nároky na technologii zvyšuje také 
velký obsah minerálů ve složení vody v naší lokalitě. 

 
 Kanalizační síť je zatížena velkým množstvím balastních vod. Důvodem je nekvalitně provedený 

páteřní řad vedený v propustném podloží na úrovni podzemních vod (drénování) a pravděpodobně i 
nepovolené napojování dešťové kanalizace. 

 
 Celkové zanedbání infrastruktury a její běžné údržby. Nevyřešený odvod dešťové vody 

z komunikací. Nedokončená kanalizace.  
 
 Nevyřešené přečerpávání, či jiný způsob odvodu dešťových vod v případě uzavření stavidla 

Kejnského potoka. Chybějící protipovodňová opatření na drobných vodních tocích při přívalových 
deštích. Úseky drobných vodních toků na katastrech jiných obcí.  

 
 Zanedbaná údržba veřejné zeleně. Špatný a neupravený stav břehů a hráze kolem Berounky, 

nevyužitý rekreační potenciál řeky (promenáda, plovárna, hospůdka). 
 
 Nerealizované projekty řešící přednádražní prostor, nedořešené hlavní náměstí. 
 
 Větší dojezdová vzdálenost do sběrného dvora, neexistence dočasně umísťovaných kontejnerů na 

ulicích (dočasná sběrná místa).  Odpadky a znečištění kolem stávajících sběrných míst. Systém sběru 
tříděného odpadu zneužívaný podnikatelskou sférou. 

 
 Nedostatečně fungující spolupráce s některými spádovými obcemi, například v oblasti školství. 
 
 Roztříštěnost názorů na budoucnost města. 
 
 Nedostatečná kapacita ZŠ a MŠ. 
 
 Zastaralé a poruchové veřejné osvětlení, svítidla, stožáry i kabelové vedení 
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 Chybějící bezpečnostní prvky na vozovkách, přechody pro chodce a cyklisty 
 
 Špatná vymahatelnost vyhlášek (odpady, pití alkoholu na veřejnosti) ale i nedostatečná  kontrola 

bezpečnosti v městě, způsobená nepřítomností Městské policie, či jiného represivního orgánu. 
 
 

 

 

 
 Rozvojový potenciál - část města, kde vznikají z původně rekreačních objektů a na travnatých 

plochách nové objekty k trvalému bydlení. Řízeným povolováním staveb zachovat zelený charakter 
města i udržitelný stav dopravy. 

 
  Vytvořit koncepci a zajištění protipovodňových opatření.  
 
 Podchytit, podpořit a vhodně zaměřit iniciativu občanů jak jednotlivců, tak různých forem sdružení, 

včetně jejich finanční spoluúčasti na rozvoji města.  
 
 Ohlídat případné developerské projekty, které by negativně změnily charakter města. Zachovat ráz 

letoviska.  
 
 Oprava a zatraktivnění okolí nádraží (služby, zeleň, kultura, kapacita parkování) jak pro návštěvníky, 

tak pro každodenní dojíždění místních občanů za prací. Oprava a údržba Lesního divadla, náměstí a 
turistických cest. 

 
 Oživení veřejného prostoru ve městě kvalitními detaily, zvláště na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, 

okolí školy, pošty, Lesního divadla, nádraží. 
 
 Navázat na tradici odpočinkové části města z období první republiky (plovárna) - předpokladem je 

trvalá údržba břehů Berounky, sekání trávy a přerostlých křovin, obnova, reps. úprava vstupů do 
řeky. Vybudování cyklostezky nebo turistické značky podél Černé skály. 

 
 Zpracování strategie oprav komunikací, vč. řešení majetkových vztahů pod nimi. 
 
 Spolupráce s místními podnikateli, otevřenost k soukromým investicím. 
 
 Využití možností čerpání evropských fondů a optimalizace využití vlastních zdrojů. 
 
 Spolupráce se zahraničními partnery (partnerské město). 

 
 Podpora výstavby občanské vybavenosti pro seniory. 
 
 

HROZBY/THREATS 

 

 Překotná bytová výstavba a prudký nárůst počtu obyvatel, kdy nebudou plynule uspokojovány 

jejich potřeby v zázemí občanské vybavenosti a služeb. Stejný problém může způsobit takováto 

výstavba i v okolních obcích, pro které jsou Řevnice spádové. 

 

 Pozdní nebo žádná reakce na zvyšující se počet věkově starších 

obyvatel.  
 Nedostatek finančních prostředků pro opravy, údržbu a budování 

potřebné infrastruktury. 

 Nebude-li nalezen vyrovnaný vztah mezi ochranou přírodního prostředí 

a stavebním rozvojem, město přijde o kvalitní životní prostředí a 

přestane být dostatečně atraktivní pro své obyvatele i návštěvníky. 

 

 Město se stane pouhou "noclehárnou" (zvyšující se podíl lidí nezajímajících se o dění ve městě). 

PŘÍLEŽITOSTI/OPPORTUNITIES 
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 Další nárůst dopravy.  

3. STRATEGIE MĚSTA ŘEVNICE 
 

 3.1.   VIZE MĚSTA 
 

Město Řevnice se chce v budoucnu prezentovat a být širokou veřejností vnímáno jako: 

 malebné město s bohatou historií, zasazené do malebného údolí řeky Berounky pod brdským 

hřebenem, Brány do Brd 

 město vědomé si svého genia loci a snažící se o jeho zachování a zdůraznění, 

 klidné bezpečné město, přívětivé k obyvatelům, turistům a rekreantům, 

 město komunikující se všemi složkami svých obyvatel, 

 kvalitního základního školství,  

 kvalitních služeb, kvalitního bydlení a volnočasových aktivit, 

 město citlivě přistupující k životnímu prostředí s akcentem na principy trvale udržitelného rozvoje, 

 město bohatého kulturního a sportovního života, 

 město vstřícné sociálně a zdravotně potřebným občanům, 

 přirozené centrum regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2.   STRATEGICKÉ CÍLE MĚSTA 
 

Strategické cíle města vycházejí z vize budoucnosti Řevnic a směřují k jejich naplňování.   

 

Strategickými cíli města jsou zejména: 

 Zachování rázu města promyšlenou urbanisto – architektonickou politikou, 

 zvýšení atraktivnosti města pro obyvatele a návštěvníky, 

 udržení a zlepšování životního prostředí ve městě a okolí, 

 zvyšování životní úrovně a kvality života obyvatel ve městě, 

 podpora vzdělávacích institucí ve městě, 

 podpora zájmových sdružení ve městě, 

 podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže, 

 budování pozice města jako centra regionu. 

 

 

Město si již při tvorbě územního plánu v roce 1998 dalo za cíl zachování zeleného rázu města a soustředilo 

se na promyšlenou urbanisticko-architektonickou politiku, která klade důraz na promyšlenou zástavbu a 

nikoliv hustou parcelizaci pozemků s ohledem zachování městské zeleně v intravilánu. I při tvorbě Změny 
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č.1 a č.2 územního plánu, se citlivě přistupovalo k rozšíření pozemků v katastrálním území města Řevnice 

na pozemky stavební. Vznikem nových podnikatelských aktivit a otevřením cyklostezky podél břehu řeky 

Berounky, se stalo město cílem mnoha turistů a oživil se zde turistický ruch, což v řadě případů přispělo i 

ke zkvalitnění nabízených služeb místními podnikateli.  

 

 

Vzhledem k blízké vzdálenosti do Prahy a řadě pracovních příležitostí, které Praha nabízí, se udržuje 

poměrně vysoká životní úroveň občanů ve městě, byť ovlivnění je ze strany města Řevnice většinou pouze 

pasivní. Vzniká nová, i když omezená, zástavba nových rodinných domků v lokalitách, kde dříve byly jen 

louky, dochází k větší míře k rekonstrukcím starých rodinných domů a Řevnice si stále zachovávají 

ojedinělý architektonický ráz města, atraktivní jak pro turisty, tak pro zájemce o trvalé bydlení. 

S rostoucím počtem obyvatel nutně musí docházet i k podpoře vzdělávacích institucí, kdy přestává stačit 

kapacita místní základní školy i mateřské školy. Tato kapacita je průběžně navyšována. Cílem je, aby se 

město stalo spádovou obcí pro ostatní obce v okolí, což přispěje i k větší vážnosti a prestiži města. S tím 

souvisí i podpora zájmových sdružení a nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež ve městě. 

  

 

4. OBLASTI STRATEGICKÉHO PLÁNU  
 

ZÁMĚR: 

Další zkvalitnění života ve městě - rozčlenění na jednotlivé oblasti.  

 

POPIS SITUACE: 

Oblasti strategického plánu města Řevnice: 

1. Technická infrastruktura 

2. Komunikující město 

3. Kulturní dědictví, cestovní ruch, využití volného času 

4. Rozvoj vzdělávání 

5. Životní prostředí 

6. Bydlení 

7. Rozvoj podnikání a zaměstnanosti 

8. Zdravotnictví 

9. Lesnictví 

Všechny tyto oblasti se z větší míry navzájem prolínají a ovlivňují. Při naplňování jednotlivých projektů je 

třeba přistupovat k jejich realizaci šetrně, s ohledem na ostatní oblasti. Vzhledem k limitovaným finančním 

a dalším zdrojům města je zapotřebí si stanovit priority, kterými se bude město přednostně zabývat. 

Doposud město řešilo problémy podle aktuálnosti, avšak některé problémy, které byly postupně 

odsouvány, se dostaly do stádia, kdy hrozí havarijní stav.  

 

 

 

5. POPIS  JEDNOTLIVÝCH  TEMATICKÝCH  OKRUHŮ 
 

5.1.  TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 

CÍL: Zajištění, rozvoj a hospodárné využívání potřebné infrastruktury města 

  

Plyn a elektrická energie 

Zásobování plynem není kapacitně limitováno přívodními řady. Územně plánovací dokumentace neuvádí 

potřebu podmiňovacích investic do vyšších hierarchických řádů infrastruktury zásobování plynem. 

Zásobování elektrickou energií má rovněž dostatečnou kapacitu pro další rozvoj. 
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5.1.1. REKONSTRUKCE CENTRA MĚSTA 

 

Rekonstrukce centra města patří mezi priority města z důvodů urbanistických, architektonických, estetických 

i technických. Záměrem je podtrhnout ráz centra města mající zásadní význam pro genium loci celého 

města, zcela ojedinělý v širokém okolí. 

Východiskem rekonstrukce je materiál architektonické kanceláře AP ATELIER, Ing.arch. Josef Pleskot a 

kolektiv „Řevnice / Námětová studie / AP ATELIER / březen 2005“.  Tento projekt, jehož část byla již 

realizována nabízí dále k rekonstrukci následující oblasti: 

a) Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

b) Opletalovu ulici 

c) ulici Pod Lipami s prostorem před nádražím ČD 

d) okolí Zámečku 

 

a) Náměstí krále Jiřího z Poděbrad 

 

ZÁMĚR: 

Rekonstrukce Náměstí krále Jiřího z Poděbrad 

 

POPIS SITUACE: 

Prostorem náměstí probíhá silnice II/115. Místní komunikace, stejně jako zpevněné plochy náměstí, pokrývá 

zvětralá a rozlámaná vrstva ze živičného povrchu. Zeleň je pouze udržovaná, vesměs v nedobrém estetickém i 

zdravotním stavu. Pro definitivní podobu celého prostoru je zpracována úvodní studie. Součástí rekonstrukce 

tohoto prostoru je též revitalizace prostoru okolí kostela.  Studie zahrnuje i opravu pláště kostela samotného, 

tato však závisí na výsledku restitucí církevního majetku. Půjde o finančně náročné dílo, pro které bude třeba 

zajistit částečné financování z jiných než městských zdrojů. 

 

PLNĚNÍ: 

Vzhledem k omezeným finančním možnostem města bude v první fázi realizována rekonstrukce autobusové 

zastávky a jejího okolí a revitalizace zeleně. 

 

b) Opletalova ulice 
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ZÁMĚR:  

Rekonstrukce Opletalovy ulice v návaznosti na ukončenou rekonstrukci Náměstí Palackého a ulici Berounská 

 

POPIS SITUACE: 

 

 

Tato lokalita přímo navazuje na náměstí 

Krále Jiřího z Poděbrad. Prostor Palackého 

náměstí a Berounská ulice již byly úspěšně 

zrekonstruovány. Opletalova ulice tvoří 

spojnici dvou rekonstruovaných částí 

města a jejím dokončením vznikne 

upravený reprezentační prostor navazující 

na vnitřní část města.  

 

PLNĚNÍ: 

Rekonstrukce zahrnuje především úpravy 

povrchu vozovky a chodníků.   Měla by 

proběhnout diskuze o řešení úpravy 

prostoru v dolní části Palackého náměstí 

vedle železničního přejezdu. Tento prostor 

není zahrnut do rekonstrukce ulice Pod 

Lipami, se kterým se překrývá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) ulice Pod Lipami s prostorem před 

nádražím  

 

 

ZÁMĚR:  

Rekonstrukce ulice Pod Lipami s prostorem před nádražím ČD 

 

POPIS SITUACE: 

Ulice Pod Lipami je právě v místech kolem bývalých Uhelných skladů významně zúžena a funguje zde pouze 

jako chodník pro pěší. Prostor před nádražím byl v šedesátých letech minulého století zpevněn živicí. Jeho 

stav je neudržitelný stejně jako stav chodníků.  

 

PLNĚNÍ: 

Z důvodu omezených finančních prostředků jsou aktivity v této oblasti omezené, v současné době se 

dokončuje projekt ke stavebnímu povolení na komunikaci, aby mohla být podána žádost o dotaci.  

V budoucnu bude třeba se snažit o využití dalších možností o podání žádostí o dotaci.  
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Perspektivně by se měla stát ulice pod Lipami významnou spojovací komunikací mezi nádražím ČD a západní 

částí města. Kromě pěších by měl být řešen i provoz vozidel. V prostoru by měly být umístěny drobné 

provozovny, parkoviště pro cyklisty a bývalé skladiště přeměněno na kulturní stánek, viz ZUŠ – magacín. 

Pro definitivní podobu celého prostoru je zpracována úvodní studie. Půjde o finančně náročné dílo, pro které 

bude třeba zajistit částečné financování z jiných než městských zdrojů, event. i formou „public - private 

partnership“.  Je nezbytná úzká spolupráce s Českými drahami.  

Vzhledem k nejistému termínu realizace celého projektu bude provizorně v předstihu upraven povrch vozovky 

a přilehlého parkoviště. 

 

 

d) okolí Zámečku 

 

ZÁMĚR:                                                                            

Úprava okolí Zámečku 

 

POPIS SITUACE: 

Okolí Zámečku je nekoncepčně řešeno, je to jen prostý výsledek po likvidaci původního areálu statku.  Pro 

definitivní podobu celého prostoru je zpracována úvodní studie, její realizace byla z finančních důvodů 

přesunuta do budoucna. V okolí Zámečku byly provedeny běžné úpravy, rekonstrukce chodníku, běžná 

údržba o stávající zeleň. Přesto se toto místo stalo centrem kulturního dění ve městě.  

 

PLNĚNÍ: 

Úprava okolí Zámečku bude zajišťována průběžně, tak, aby byly čištěny a prořezány zelené plochy, dosázeny 

nové keře a stromy. S větším zásahem se v plánovací době nepočítá.  

 

 

 5.1.2. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A ZAJIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍ SÍTĚ 

 

ZÁMĚR:   

a) Rozšíření ČOV  

b) Výstavba splaškové kanalizace 

c) Údržba ČOV a kanalizační sítě 

 

a) Rozšíření ČOV 

 

POPIS SITUACE: 

Základ dnešní ČOV byl položen 

v letech 2003-2004 a v roce 2010 

proběhlo její rozšíření z 2400 EO na 

3700 EO. Tím je pokryta současná 

potřeba města i s výhledem na jeho 

možný rozvoj v uvažovaných rozvojových oblastech v souladu s územním plánem. . V současné době 

odstraňuje ČOV z odpadních vod řádově 9,5 t/rok CHSKCr, 2,3 t/rok NL, 0,58 t/rok Pcelk. 

 Kapacita ČOV umožňuje odstranit 53,78 t/rok CHSKCr, 27,53 t/rok NL, 1,06 t/rok Pcelk. a 2,09 t/rok N-

NH 4. 

 

ZÁMĚR: 

V plánovacím období připojit na ČOV obec Zadní Třebaň. Tato akce je podmíněna výstavbou jedné 

dosazovací nádrže, která zvýší kapacitu ČOV na 4500 EO. Tuto investici uhradí obec Zadní Třebaň, která se  

chce napojit na Město Řevnice a v rámci dohod mezi městy jí to bylo povoleno. Tato akce bude probíhat 

z dotací. 

V rámci protipovodňových opatření přeložit napájení ČOV tak, aby nedošlo k vypnutí díky zaplavení 

rozvaděče. Pokud nedojde k vyřešení, zajistit dostatečně výkonnou centrálu. 
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b) Výstavba splaškové kanalizace 

                         

ZÁMĚR: 

Výstavba splaškové kanalizace 

                                                                                            

POPIS SITUACE: 

Pro splnění podmínky odkanalizování celého města probíhá v současné době, za významné podpory SFŽP a 

FS, výstavba kanalizace ve zbytku města v hodnotě více jak 70 miliónů Kč. Město získalo od SFŽP a FS na 

kanalizaci finanční dotaci.  

 

PLNĚNÍ: 

Termíny plného odkanalizování města vycházejí z podmínek Evropské unie. Jako poslední část je třeba 

postavit splaškovou kanalizaci v lokalitě Pod Vrážkou až do ulice U prodejny. Předpokládaný termín 

dokončení je v letech 2014 – 2015.  

V souvislosti s napojením obce Zadní Třebaň bude třeba zajistit výměnu (zkapacitnění) čerpadel v liniové 

stavbě napojující Zadní Třebaň a ČOV. Tuto investici uhradí obec Zadní Třebaň. 

 

 

c) Údržba ČOV a kanalizační sítě   

 

ZÁMĚR:  

Údržba ČOV a kanalizační sítě 

 

POPIS SITUACE: 

V roce 2010 byla vybrána jako nový provozovatel vodovodu a splaškové kanalizace společnost EKOS 

Řevnice, s r.o.  

 

RIZIKA  A PROBLÉMY: 

 

Na ČOV přitéká nadměrné množství balastních vod. Důvodem je špatně položený páteřní řad a nátoky do 

kanalizačních šachet v obdobích přívalových dešťů a jarního tání. Poruchy čerpadel tlakové kanalizace, 

které nejdou dopředu určit. 

 

PLNĚNÍ: 

Provozovatel vodovodu a splaškové kanalizace bude 1x  ročně vyhodnocovat aktuální stav a předkládat 

Radě města v rámci schvalovaného rozpočtu a rozpočtového výhledu návrhy na opravy a údržbu 

kanalizace nespadajících do běžných prací provozu a údržby. Dokončit položení kanalizačního řadu ve 

zbývajících částech města.  

 

 

 5.1.3. ZHODNOCENÍ ZDROJŮ VODY JEJICH PROVOZ VČETNĚ PROVOZU    

VODOVODNÍCH ŘADŮ 

 

a) Vodní zdroje 

b) Údržba a rekonstrukce vodovodních řadů 

 

a) Vodní zdroje 

 

ZÁMĚR: 

Údržba vodních zdrojů 
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POPIS SITUACE: 

8.3.2013 bylo prodlouženo Městským úřadem Černošice, Odborem životního prostředí oddělením vodního 

hospodářství povolení k nakládání s vodami na vodní zdroje do 31.12.2024. 

Po dokončení stavby „Obnova a zabezpečení vodních zdrojů“ z roku 2005 jsou zdroje u Berounky a 

v Kejné v dobrém stavu. Město je udržuje prostřednictvím provozovatele společnosti EKOS Řevnice s.r.o.   

 

V zájmu posílení a diverzifikace vodních zdrojů je třeba revitalizovat vodní zdroj „Selec“, včetně obnovy 

odstaveného vodojemu s kapacitou 150 m3. 

 

PLNĚNÍ:                                                                                      
Revitalizace vodojemu Selec není v blízkých letech z důvodu finančního zatížení města a posílení 

vodojemu Na Výšině o 1000 m
3  

pro město Řevnice prioritní akcí. V plánovacím období bude pro 

zkapacitnění zdrojů proveden průzkum jímačů a na základě něho návrh na jejich úpravu. 

Z pohledu napojení obce Zadní Třebaň na řevnický vodovod se revitalizace vodojemu Selec jeví jako 

perspektivní. Financování bude ze strany obce Z. Třebaň. 

 

V rámci protipovodňových opatření vytipovat a připravit hydranty určené k náhradnímu zásobování vodou 

v postižených oblastech. 

 

 

b) Údržba a rekonstrukce vodovodních řadů 

 

ZÁMĚR: 

Dokončení rekonstrukce vodovodních řadů a jejich údržba 

 

POPIS SITUACE: 

V Řevnicích se do devadesátých let minulého století nevěnovala infrastruktuře téměř žádná pozornost. 

Vodovod spravoval státní podnik Středočeské vodovody a kanalizace, který prováděl pouze minimální 

údržbu bez jakýchkoliv investic. To se následně projevuje na katastrofálním stavu vodovodních řadů a do 

nedávné doby i na stavu pramenišť veřejného vodovodu. Dvě z těchto pramenišť byly zrekonstruovány 

v roce 2005. Vodovodní řady jsou z větší části původní, tzn. z 30. až 40. let minulého století. Jejich 

výměna je v nejbližší době nezbytná. V letech 1999-2001 se městu podařilo, spolu s plynovými řady, 

dotáhnout vodovodní řady do všech částí města, včetně lokalit u Zadní Třebaně a Za Vodou. Pro zlepšení 

dodávek pitné vody obyvatelům a pro snížení ztrát v potrubí, je nutná rekonstrukce a zokruhování velké 

části zastaralých vodovodních řadů a vybudování výtlaku z prameniště Berounka do vodojemu Na Výšině 

potrubím odděleném od spotřebiště. Lokalita od tratě včetně protlaku pod tratí do Tyršovy ulice. 

 

PLNĚNÍ: 

V současné době má město k dispozici projektovou dokumentaci na přípravu výměny vodovodních řadů v  

oblasti Větrova. Celkově je třeba v návaznosti na disponibilní finanční zdroje vyměnit v průběhu příštích 

let všechny zastaralé litinové řady. 

Provozovatel vodovodu bude vyhodnocovat aktuální stav vodovodní sítě a dvakrát ročně předkládat radě 

města v rámci schvalování rozpočtu a rozpočtového výhledu návrhy na rekonstrukce, opravy a údržbu 

vodovodu nespadajících do běžných prací provozu a údržby.  

 

 

 5.1.4. DEŠŤOVÁ KANALIZACE, VODOTEČE, SUCHOVODY 

 

ZÁMĚR:  

Zpracování přehledu o vodotečích, trasách dešťové kanalizace a 

suchovodech. Regulace toků dešťové vody v obci.  

 

POPIS SITUACE: 
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Dešťová kanalizace ve městě je zcela nedostatečná. Vodoteče a suchovody jsou dlouhodobě zanedbané, 

s minimální  údržbou. Tento druh infrastruktury je ve městě velmi okrajový a není mu věnována dostatečná 

pozornost. Kromě úprav na Hrnčířské strouze, které proběhly v sedmdesátých letech minulého století, zde 

od 2. světové války nejsou zaznamenány žádné stavby, které by vedly k jejímu rozšíření. Výjimkou je 

pouze stavba V Souhradí, která byla provedena společně s rekonstrukcí komunikace a stavba v ulici 

Masarykově, která byla zrealizována jako součást stavby „Zlepšení obslužnosti podnikatelské zóny 

Cihlena“. Město se zásadnímu řešení tohoto problému nevyhne.  

 

PLNĚNÍ: 

Je nutné zpracovat celkový přehled současných tras dešťové kanalizace a přirozených vodotečí 

s posouzením jejich stavu a s návrhem priorit nutných úprav v souladu se současným územním plánem a 

revidovaným dokumentem „Převedení dešťových vod z extravilánu města“ vypracovaným Ing. Evou 

Haklovou (rok 1996). Je nutné respektovat významnou architektonickou hodnotu starých kamenných 

vodotečí a suchovodů a citlivě propojit jejich funkční a architektonickou (estetickou) stránku. 

Město v plánovacím období musí věnovat zvýšenou pozornost opravě a zkapacitnění Hrnčířské strouhy  a 

Nezabudického potoka. Jde především o vydláždění a čištění jejich koryta a úprava/rekonstrukce retenčních 

nádrží na jejich toku. Dále je třeba budování retenčních prahů v ulicích (např. jeho úspěšné fungování 

v Klicperově ul.) a tím zabránit nekontrolovanému rozlévání vody. V oblasti Škroupova vyčistit a 

zkapacitnit sběrnou strouhu. V ulici Sádecké je nedostačující kapacita dešťové kanalizace, dále je zde třeba 

vyřešit lapače pevných částic.  Je třeba vypracovat projektovou dokumentaci dešťové kanalizace v oblasti 

„za vodou“ a následně tuto kanalizaci vybudovat. Součástí dokumentace musí být i řešení vlastnických 

vztahů. 

 

Plnění týkající se povodní: 

Jako povodňovou investici je třeba řešit problematiku přečerpávání vody z potoka Kejné a dešťové 

kanalizace v době souběhu velké vody v potoce a Berounce při nutnosti uzavření stavidla v ochranné hrázi 

nasazením účinných čerpadel. Výkon těchto čerpadel musí být posouzen hydrologem a stanoven v rozsahu x 

leté vody. Dále musí být upřesněno, zda se bude jednat o mobilní, či stabilní čerpadla. 

Zadat hydrologovi propočítat vhodnost zábrany na objížďce včetně určení případných rizik a určení 

přesných podmínek, za kterých bude zábrana instalována. 

Instalovat vodoměrnou lať na pilíř „lávky“ přes Berounku. 

Vytipovat vhodné prostory určené jako poldry. 

 

 

 5.1.5. ZLEPŠENÍ STAVU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

A CHODNÍKŮ 

 

ZÁMĚR: 

Zlepšit stav komunikací a chodníků ve městě  

 

POPIS SITUACE: 

Převážná část místních komunikací je v kritickém, až 

havarijním stavu. Pouze malá část doznala mírného zlepšení a 

to po jejich úpravách po povodni roku 2002. V souvislosti 

s výstavbou inženýrských sítí lze naopak konstatovat zhoršení 

stavu některých povrchů. Dále nejsou dořešené také 

majetkoprávní vztahy  

pozemků pod místními komunikacemi, které jsou ve velké 

míře ve vlastnictví soukromých subjektů. Snahou města je 

postupně nabýt vlastnické tituly k těmto pozemkům.  

 

PLNĚNÍ: 

Zdrojem financování bude zejména výnos z daně z 

nemovitosti, který bude v plné výši každý rok investován do 
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zlepšení místních komunikací a chodníků. Dalším zdrojem budou dotace a rozpočtové prostředky města. 

Rekonstrukce komunikací je finančně velmi náročná, proto bude třeba zajistit částečné financování i z jiných 

než městských zdrojů. Je třeba usilovat o finanční spoluúčast občanů na rekonstrukci komunikací, která se 

již osvědčila při rekonstrukci komunikací např. v ulici Máchova a Tyršova. 

V rámci protipovodňových opatření zaměřit Karlštejnskou ulici, tak aby bylo možné určit niveletu a 

vhodnost případného navýšení povrchu na louce u klubovny Neptun klubu. 

 

 Město zpracovalo pořadník na rekonstrukce a zásadní opravy místních komunikací s pořadím dle 

současného skutečného stavu a důležitosti komunikace včetně jejich dopravního zatížení. Vazbu je třeba 

dodržovat i na rekonstrukce vodovodních řadů a rozvodů elektřiny a plynu. Vzhledem k omezenému 

finančnímu rozpočtu je v plánu nezpevněné ulice, které vedou po vrstevnici zpevnit alespoň recyklátem. 

Dále jsou v plánu zásadní rekonstrukce jednotlivých úseků ulic uvedených v následující tabulce. 

 

Plán oprav komunikací Rok plnění Poznámky 

Husova 2014   

Kozinova 2014   

Pod Lipami 2014   

Rovinská 2014    

Sádecká 2015   

Sochorova 2016   

   

   

   

   

   

   

 

 

   5.1.6. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PLYNULÉHO PROVOZU  
 

ZÁMĚR: 

Snížení průjezdu automobilů centrem města 

 

POPIS SITUACE: 

Vzhledem k tomu, že řada obyvatel dojíždí za prací do okolních měst a především do Prahy, velmi často má 

rodina více než jeden automobil. Koncepce ulic obce není na takovýto počet automobilů postavená a 

dimenzovaná.  

Městem vede pouze jediný průtah, do kterého se slévají auta z celé oblasti. Silnice 115 do Řevnic má 

kapacitu 5001 – 7000 vozů/24 hod, silnice 115 ze Řevnic 1001 – 3000 vozů/24 hod a silnice 116 ze Řevnic 

1001 – 3000 vozů/24 hod (Celostátní sčítání dopravy 2010). 

 

PLNĚNÍ:  
Je třeba zamezit zahlcení stávajících komunikací rostoucím automobilovým provozem, zvláště v souvislosti 

s nově uvažovanou výstavbou v rozvojových lokalitách města. 

K tomu je nutné zpracovat dopravní studii provozu na komunikacích ve městě se záměrem zvyšování 

bezpečnosti provozu, zejm. chodců a zklidňování dopravy v jednotlivých lokalitách města. Dále je třeba 

zpracovat koncepci a reálně vytvořit nové páteřní průjezdy. Toto souvisí i s rekonstrukcí vozovek. Při nově 

budovaných komunikacích je nutné dbát na dostatečnou šíři a pokud možno i odstínění komunikací od 

zástavby veřejnou zelení. 
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Při stavebních řízeních důsledně trvat na dostatku parkovacích ploch na pozemcích majitelů, totéž vyžadovat 

u podnikatelů.  

 

  5.1.7. ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÉHO POČTU PARKOVACÍCH MÍST 

 

ZÁMĚR: 

Zvýšení počtu parkovacích míst  

 

POPIS SITUACE: 

Město se potýká s nedostatkem parkovacích míst, a proto je nutné trvat na zajištění individuálního parkování 

vozidel pokud možno na vlastních pozemcích u jednotlivých domů.  Posílení veřejných parkovacích prostor 

či vybudování nových parkovacích míst v potřebných oblastech (nádraží ČD, střed města, obchody a centra 

služeb, Lesní divadlo, sportovní centra) je jednou z priorit města. Město se stává spádovou oblastí, kdy 

každé ráno sem přijíždějí občané z okolních obcí, kteří parkují své osobní automobily buď před nádražím 

ČD, nebo z důvodu nedostatečné kapacity přímo na náměstí a v přilehlých ulicích. Tato auta pak především 

na náměstí blokují možnost parkování pro občany, kteří chtějí využít služeb místních podnikatelů či vyřídit 

krátkodobé pochůzky a nemají kde zaparkovat. 

 

PLNĚNÍ: 

V oblasti nádraží ČD  město zřídí v souladu s územním plánem hlavní parkoviště. Na jeho vybudování je 

třeba získat dotaci resp. grant z rozvojových programů. 

Při schvalování stavebních povolení bude kladen důraz na vytváření dostatečného počtu parkovacích míst na 

vlastním pozemku tentýž důraz bude kladen při jednání s místními podnikateli. Pokud podnikatelé nebudou 

mít možnost zřídit parkoviště na svém pozemku, budou vedena jednání o jejich spoluúčasti na zřizování a 

údržbě veřejných parkovišť. 

 

 

 5.1.8. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

 

ZÁMĚR: 

Obnova a doplnění veřejného osvětlení a v souladu s moderními prvky snížení energetické a tudíž finanční 

náročnosti. 

 

POPIS SITUACE: 

Veřejné osvětlení pochází vesměs ze šedesátých let minulého století. Je technicky a esteticky 

v nevyhovujícím stavu, až stavu havarijním. V některých lokalitách je rozmístění osvětlovacích bodů 

nedostatečné a bude třeba je doplnit. Město prostřednictvím provozovatelské firmy pouze udržuje veřejné 

osvětlení ve funkčním stavu, bez velkých investic.  

Je nutné postupně (v souladu se zpracovaným a event. revidovaným generelem) obnovit a doplnit veřejné 

osvětlení tak, aby splňovalo moderní nároky na funkčnost, spotřebu, estetiku veřejných prostor a parametry 

minimálního světelného znečištění atmosféry.  

Město řeší nové veřejné osvětlení v místech, kde ČEZ sundává vrchní vedení v ulicích a s tím i příslušné 

sloupy, na kterých mělo město osvětlovací body veřejného osvětlení.  

 

PLNĚNÍ: 

Zkapacitnit veřejné osvětlení a cestou technických a smluvních řešení snížit náklady na jeho provoz. 

 

 5.1.9.   MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ   

 

ZÁMĚR: 

Mobiliář odpovídající vysokým funkčním, bezpečnostním a estetickým nárokům 

 

POPIS SITUACE: 
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Stav (kvalitativní i kvantitativní) městského mobiliáře je velmi špatný. Celkový rozvoj města si během let 

vynucuje zásadní změny a doplnění městského mobiliáře, a to tak, aby svým provedením odpovídal 

vysokým funkčním, bezpečnostním a estetickým nárokům. 

V minulosti realizované revitalizace byly vždy spojeny se smysluplnou instalací městského mobiliáře. 

Příkladem je osazení chodníku ulice Na Stránce lavičkami a odpadkovými koši, rekonstrukce zábradlí u 

schodů v Havlíčkových sadech. Při rekonstrukci Palackého náměstí byl rovněž kladen důraz i na instalaci 

laviček a vytvoření možnosti posezení pro občany. Město obdrželo v minulosti nabídky od různých firem 

k instalaci laviček, avšak s instalovanými reklamami, což město nepovažuje za esteticky přijatelné.  

 

PLNĚNÍ: 

V plánovaném období vzhledem k finančním možnostem města budou další instalace laviček omezeny 

pouze na výjimečné případy. Rozšířena bude síť odpadkových košů a velkoobjemových kontejnerů tak, aby 

se předešlo hromadění odpadků mimo vyhrazená místa a tím i vzniku černých skládek.  

V rámci opravy retenční nádrže u Pišťáku budou doplněny dalších prvky rekreace (altán s ohništěm, herní 

prvky pro děti). Dále město pro zvýšení turistické atraktivity vyvine úsilí na získání dotace na výstavbu 

vyhlídkové plošiny (rozhledny) na Babce a naučné stezky v řevnických lesích. 

 

 5.1.10.   ÚSPORY ENERGIE  

 

ZÁMĚR: 

Snížení nákladů na vytápění, zlepšení pracovního prostředí. 

 

POPIS SITUACE: 

Budova úřadu je v tuto chvíli vytápěna elektrickými přímotopnými radiátory, které jsou energeticky náročné 

a nesplňují současné standardy. Budova není zateplena a okna v prvním patře jsou v havarijním stavu, 

zejména z jižní strany. 

 

PLNĚNÍ: 

V plánovaném období je třeba využít některý z vypsaných dotačních titulů k řešení této situace. 

 

 

5.2.   KOMUNIKATIVNÍ  MĚSTO 
 

Cíl: Zajištění, zkvalitnění a prohlubování dobré komunikace města se svými občany i s ostatními 

subjekty v regionu  

 

 

 5.2.1. KOMUNIKACE MEZI MĚSTEM A OBYVATELI 

 

ZÁMĚR: 

Dále prohloubit informovanost občanů a podnítit jejich snahu informovat zastupitelstvo i Městský úřad o 

jejich podnětech.  

 

POPIS SITUACE: 

Město využívá informační kanály tak, aby svým občanům sdělilo své záměry a 

problémy. Informace o činnosti radnice se pravidelně prezentuje v mediích – 

tisk, webové stránky města  a nově i v regionálním televizním vysílání.  

Základním informačním zdrojem je městský zpravodaj RUCH, který je 

distribuován zdarma do každé domácnosti a aktuálně je i v elektronické podobě.  

Město má svůj internetový server www.revnice.cz s propojením na další vhodné 

servery, kde občané nacházejí aktuality a potřebné informace z chodu 

městského úřadu a města. Obecní rozhlas je nefunkční, jeho obnova není 

plánována. 

 

http://www.revnice.cz/


 22 

PLNĚNÍ: 

Další zkvalitnění zasílání informací prostřednictvím sms a e-mailů. Dopracování systému rychlého 

varování občanů při nebezpečí různého druhu. Další rozšíření informovanosti široké veřejnosti pomocí 

internetového serveru města.  

 

 

 5.2.2. ZAPOJENÍ OBČANŮ DO ROZHODOVÁNÍ O VĚCECH VEŘEJNÝCH 

 

ZÁMĚR: 

Podporovat a budovat pocit sounáležitosti občanů s městem, postupně přejít z postoje (vycházejícího 

z dlouhého období předchozího systému) „MY a ONI, tedy MY OBČANÉ na straně jedné a MĚSTO na 

straně druhé k postoji „MY JSME MĚSTO“. 

Toto propojení realizovat i prostřednictvím komisí, které by měly pracovat skutečně aktivně, nečekat na 

zadání. Při své práci by měly být v úzké součinnosti se zájmovými a vzdělávacími institucemi ve městě a 

s občany samotnými.  

 

POPIS SITUACE: 

Správa města je svěřena do rukou zastupitelů, nicméně i zapojování dalších občanů do řešení nejrůznějších 

problémů města, prostřednictvím pracovních skupin, komisí, výborů apod. je běžné.  Je tak využíváno 

potenciálu znalostí daleko širší základny obyvatel města.  

Rada města vytváří komise jako své iniciativní a poradní orgány.  Rada města zřídila komise: sociálně 

zdravotní, letopiseckou, stavební, komisi pro životní prostředí, povodňovou, komisi pro investiční akci 

„Rozšíření ČOV Řevnice“, komisi pro tvorbu územního plánu, komisi pro přípravu žádosti na dotaci na 

přednádraží prostor, komisi pro prodej nemovitostí.  

 

Město tak poskytuje informace o své činnosti, ale má též systém zpětných vazeb a zná reakce na svá 

rozhodnutí. 

 

PLNĚNÍ: 

Důsledně pracovat s podáními občanů a zajišťovat jim zpětnou vazbu. Podporovat činnost komisí. Město 

rozvine přesvědčovací kampaň na své obyvatele, kteří zde bydlí, a nejsou přihlášeni k trvalému pobytu, aby 

se k němu přihlásili.   

 

 

 5.2.3. KVALITNÍ, TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY 

 

ZÁMĚR: 

Kvalitní, transparentní a efektivní výkon veřejné správy. 

 

POPIS SITUACE: 

Město nadále implementuje specializované systémy software pro zefektivnění výkonů veřejné správy 

v oblasti přenesené působnosti i samosprávy. V návaznosti na rozvoji legislativy (nový správní řád, 

elektronické podpisy apod.) rozšířilo využívání internetu pro úřední komunikaci občan – úřad. K přiblížení,  

zpřístupnění a předávání informací byl zaveden na úřadě Czech Point, konverze dokumentů apod. Město, 

potažmo městský úřad, klade důraz na odbornost všech svých pracovníků, na jejich komunikativní 

schopnosti, jazykové znalosti a etické dovednosti ve styku s občany. 

V současné době vybavení pracovišť odpovídá standardům, které jsou 

kladeny na programové vybavení pracoviště úředníka. 

 

PLNĚNÍ: 

Za účelem dalšího prohlubování znalostí a dovedností vysílat pracovníky městského úřadu na pravidelná 

školení v legislativě, jejich pracoviště vybavit moderními prostředky ICT včetně modulů usnadňujících 

vedení správních agend.  
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Pro zvýšení bezpečnosti a pořádku v obci zajistit službu městské policie ať už vlastní nebo ve spolupráci 

s okolními obcemi. 

 

 

 

 5.2.4. SPOLUPRÁCE MEZI OBCEMI 

              

ZÁMĚR: 

Spolupráce s okolními obcemi a rozvoj školství, služeb a kulturního dění by měly přispět k tomu, aby 

město Řevnice posílilo svoji roli přirozeného  regionálního centra.  

 

POPIS SITUACE: 

Město Řevnice je členem mikroregionu Dolní Berounka. V rámci tohoto 

svazku spolupracuje při zajišťování úkolů a problémů přesahujících správní 

rámec území města, pomáhá rozvíjet společnou koncepci rozvoje včetně 

zajištění financování těchto záměrů.  

Město se již v roce 2009 zapojilo do strategického plánu Leader MAS 

Karlštejnsko, o.s. – Program rozvoje venkova, který je jednou z dalších 

možností, kde získat finanční prostředky na realizaci projektů. Z tohoto 

Programu se podařilo získat v roce 2010 dotaci na rekonstrukci kina 

v budově Sokola Řevnice. 

 

PLNĚNÍ: 

Dále aktivně působit ve Svazku obcí regionu Dolní Berounka, jehož cílem  

je hledat společné řešení obcí při řešení problémů, získávat společně dotace na výstavbu nové 

infrastruktury apod.  

 

 

5.3. KULTURNÍ DĚDICTVÍ, CESTOVNÍ RUCH, VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU 
 

Cíl: Centrum pro cestovní ruch, volnočasové aktivity a odpočinek 

 

 5.3.1. KULTURNÍ NABÍDKA 

 

ZÁMĚR: 

Obyvatelům i návštěvníkům nabídnout příjemné prostředí s možností kvalitního strávení volného času. 

Image klidného města, s možností kulturního i sportovního vyžití spolu s kvalitními službami.  Zvýraznění 

města v roli „Brána do Brd“ a využití image Lesního divadla. 

 

POPIS SITUACE: 

Zvláště v letních měsících se město stává kulturním centrem regionu a to jednak vlivem akcí pořádaných 

v Lesním divadle a Zámečku, kdy se zde trvale zabydlela vystoupení hudebních skupin s velmi různými 

žánry, divadelní představení pro děti i dospělé a to jak profesionálních divadel, tak divadel ochotnických. 

Namátkou je možno vyzdvihnout festival Porta,  Lesní slavnosti divadla, vystoupení řevnického 

ochotnického divadelního sboru, výstavu Fotosalon, Mixfestival.  

Na tradici řemeslných trhů navazuje Košíkářský trh, svůj význam mají i vánoční trhy, na kterých se 

podílejí chráněné dílny a stacionáře. 

Některé řevnické spolky pracují už více než 100 let. Tím navazují na tradice, ale nacházejí i nové formy 

práce s mládeží nebo seniory. 

 

PLNĚNÍ: 

Město bude v rámci svých finančních možností podporovat spolky a místní sdružení a pokračovat v akcích, 

které se ve městě zabydlely a mají zde svou tradici. Dále se zaměří na získávání sponzorů pro stávající 
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kulturní akce a vyhledávání producentů, kteří by využili nabídku městských zařízení k pořádání dalších 

kulturních akcí. Oblast kultury se stane jednou z klíčových oblastí prezentace města. 

V rozvoji kulturní a vzdělávací činnosti hraje zásadní roli budova Zámečku. Ta potřebuje projít zásadní 

přestavbou a rozšířením tak, aby odpovídala novým požadavkům jak z pohledu kapacity, tak svým 

vybavením, odpovídajícím současné době. Jedná se nejen o plánovanou přístavbu dvou výstavních prostor 

na jeho terasách, ale i nezbytnou renovaci sociálních zařízení, oken, vnitřních prostor jako takových. Tím 

by měly vnziknout i nové/renovované prostory pro další rozšíření aktivit ZUŠ a MěKS. Důraz bude kladen 

také na rekonstrukci sálu v I. patře, neboť Město ho využívá jako obřadní síň. Na zajištění těchto 

renovačních prací je třeba zajistit finanční objem v rozsahu  cca 3 miliónů Kč, na přístavbu v rozsahu cca  

10 milionů Kč. Město bude hledat zdroje i mimo svůj rozpočet, především v oblasti grantů a dotací (včetně 

grantů EU za pomoci specializovaných agentur) a v oblasti spolufinancování v rámci mikroregionu Dolní 

Berounka. 

Oblast kultury je jednou jednou z možností, jak výrazně prosadit Řevnice jako spádovou obec. 

 

 Lesní divadlo: 
Lesní divadlo je domovskou scénou velice aktivního ochotnického spolku. V posledních letech tu v létě 

hostují i pražská divadla. V Lesním divadle se pořádá řada hudebních koncertů a festivalů. 

Technický stav Lesního divadla je zcela nedostačující, nedovoluje plně využít jeho kapacitu přesto, že 

v roce 2009 proběhla rekonstrukce jevištní techniky. Mezi nejdůležitější nutné investice patří zásadní 

úprava zázemí pro účinkující, rekonstrukce příjezdové cesty z Divadelní ulice a zřízení parkovací plochy,  

rekonstrukce osvětlení. V neposlední řadě je třeba vybavit přístupovou cestu lavičkami. Okolí divadla je 

žádoucí upravit tak, aby zde vznikla galerie pod otevřeným nebem, kde by mohli prezentovat svá díla jak 

žáci ZUŠ, tak amatérští i profesionální umělci. Nedílnou součástí je široká prezentace akcí v divadle včetně 

veřejných sdělovacích prostředků.  Město postupně přejde z pozice pronajímatele divadla na organizátora 

divadla. 

 
 

 Městské kulturní středisko: 
Městské kulturní středisko plní nezastupitelnou úlohu v řízení a rozvoji kulturního a společenského života 

města. Zázemí a vybavení MěKS je z dlouhodobého pohledu nedostatečné, postupně bude muset být 

modernizováno a vybaveno potřebnou technikou. Rozvoj zázemí dnes limituje činnost střediska. 
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Využívané prostory budou modernizovány v souladu s rekonstrukcí Zámečku. Je třeba navázat na dobrou 

zkušenost MěKS se získáváním grantů a dotací a tím podpořit další kulturně vzdělávací programy města. 

  

 

 

 Městská knihovna: 
Městská knihovna je široce využívána občany města včetně dětí a mládeže. Snaží se získávat pro zlepšení 

prostředí i finanční prostředky z grantů a dotací, postupem se stala profesionální knihovnou zapojenou do 

sítě celostátních knihoven, čemuž odpovídá i programové vybavení. Město i nadále bude městskou  

knihovnu podporovat jako významný kulturní prvek města. Knihovnu je potřeba rozšířit o vestavbu patra a 

zřízení čítárny. V souladu s rekonstrukcí Zámečku bude zřízeno zázemí pro knihovníka. 

 

 Jednorázové kulturní akce: 
Město se snaží podporovat i pořádání kulturních akcí v centrálních partiích obce, včetně kulturních akcí 

pravidelně se opakujících (např. královský průvod Karla IV. na Karlštejn, velikonoční, vánoční a 

košíkářské trhy, spolkové akce, apod.). Město se zaměří na získávání grantů a dotací na jednotlivé kulturní 

akce bližší spoluprací s ministerstvem kultury a středočeským krajem.  

 

 

 5.3.2. CESTOVNÍ RUCH 

 

ZÁMĚR: 

Zviditelnění města a podpora cestovního ruchu 

 

POPIS SITUACE: 

Podpora rozvoje cestovního ruchu ve městě a okolí je v současné době nedostačující a je nutné ji významně 

zlepšit.  

V roce 2009 byla otevřena část cyklostezky, která má 

jak regionální, tak i nadregionální význam, neboť 

navazuje na již vybudované úseky a nabízí možnost 

dostat se po cyklostezce z Prahy přes Zbraslav až do 

Řevnic. Tato cyklostezka č. 3 je jednou z páteřních 

stezek středočeského kraje.  

Město se zapojilo do  projektu, společného 

informačního centra Mikroregion Dolní Berounka, 

čímž se snaží rozšiřovat propagaci města a okolí, 

včetně vlastních webových stránek města. 

S podporou z Fondu kultury Středočeského kraje, 

vydalo město publikaci o soše sv. Jana Nepomuckého,  

publikace zaměřené na cestovní ruch – Památky středočeského kraje, kniha Mže/Berounka-putování po 

řekách a turistické mapy.  

 

PLNĚNÍ: 

Kromě současných turisticky značených tras je  záměrem vybudovat cyklostezky (v zimě soužící pro 

běžkaře) a naučné stezky. Tyto stezky přesahují rámec města Řevnice a je třeba jejich vznik koordinovat 

v rámci mikroregionu Dolní Berounka. Jako součást stezek vybudovat i rozhlednu na Babce a naučnou 

stezku v řevnických lesích. Z této úrovně je vhodné zjistit možnosti získání grantů a podpory v rámci 

příslušných programů rozvoje a svazu turistů.  

Svého potenciálu v cestovním ruchu a turistice město dosud plně nevyužívá. Nabízí se především možnosti 

sportovního vyžití formou pěší turistiky a běžeckého lyžování na Brdech.  

Zřízení jednotného městského orientačního systému, který nabídne turistům lepší orientaci ve městě.  
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 5.3.3. UBYTOVACÍ KAPACITY VE MĚSTĚ 

 

ZÁMĚR:  

Zvýšit počet ubytovacích kapacit ve městě 

 

POPIS SITUACE: 

V současné době nabízí město turistům ubytování buď v soukromí, nebo v místním hotelu a restauracích. 

 

PLNĚNÍ: 

Město nemůže ovlivnit rozšíření ubytovacích kapacit ve městě, zvláště vznik nových ubytoven a penzionů 

pro tuzemské i zahraniční turisty, neboť k tomu nemá žádné nástroje. Pomáhá však místním podnikatelům 

s propagací jejich zařízení, umísťuje jejich reklamy a informace na web města. 

 

 

 5.3.4. VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU OBYVATEL, DĚTÍ A MLÁDEŽE 

 

ZÁMĚR: 

Rozšíření nabídky sportovního a kulturního vyžití občanů i návštěvníků Řevnic.  

 

POPIS SITUACE: 

Ve městě pracuje řada společenských organizací a spolků s dlouholetou tradicí. Z jejich velké řady je 

možno jmenovat organizace: Dělnická beseda Havlíček, Baráčníci, Sbor dobrovolných hasičů, Ochotnický 

divadelní spolek, Šachový klub, Turisticko-vodácký oddíl Tuláci, TJ Sokol Řevnice, Házená Řevnice, TJ 

Slavoj Řevnice, LTC Řevnice - tenisový klub Martiny Navrátilové, DTJ Řevnice, SBK Strike, Český 

rybářský svaz, Český svaz zahrádkářů, Český svaz včelařů, Český kynologický klub, Místní skupina 

Českého červeného kříže, Myslivecké sdružení, Český svaz bojovníků za svobodu, Klíček, Dětský pěvecký 

sbor Chorus Angelus, Notičky, Proměny, občanské sdružení NÁRUČ, o.s.Gong …  

 

PLNĚNÍ: 

Město se zapojí do propagace a prezentace činnosti jednotlivých společenských organizací a spolků. Přes 

omezené finanční zdroje bude město hledat možnosti finanční podpory činnosti společenských organizací, 

spolků a ZUŠ. Jinou alternativou je vyšší prezentace jejich činnosti nejen na úrovni města, ale i v krajských 

informačních mediích. 

 

 

5.4.     ROZVOJ  VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Cíl: Zajistit kvalitní výchovu mládeže a fungování školství ve městě (mateřská škola, základní škola, 

základní umělecká škola). 
 

 

 5.4.1. MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

ZÁMĚR 

Rozšíření kapacity Mateřské školy Řevnice. 

 

POPIS SITUACE 

Kapacita mateřské školy v Mníšecké ulici byla rozšířena v roce 2013 přístavbou. Tato kapacita odpovídá 

současným potřebám. V prostorách zahrady Mateřské školy jsou každý rok, v rámci revizí zkontrolována a 

zrevidována všechna zařízení z hlediska bezpečnosti dětí. V případě zjištěných závad dochází k opravě či 

výměně za odpovídající prvky.  

 

PLNĚNÍ: 
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Město se chce stát spádovou obcí v oblasti školství, což je mimo jiné podporováno dojížděním obyvatel 

sousedních obcí na nádraží. Z tohoto pohledu bude třeba dále zvýšit kapacitu mateřské školy, avšak za 

finančního spolupodílení se obcí, ze kterých děti dojíždějí. Jedná se především o investice. 

Stavba nové budovy pro 1. stupeň u budovy Školní 600 by vyřešila i situaci MŠ Řevnice, pro kterou by se 

tím částečně uvolnila budova v Revoluční ulici, která je pro provoz MŠ dobře uzpůsobena, proto by zde 

mohly být detašované učebny pro „předškoláky“. 

 

 5.4.2. ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ 

 

ZÁMĚR:  

Rozšířit ZŠ Řevnice na školu spádovou, tedy pro tuto oblast centrální. Současně respektovat nárůst počtu 

žáků z obce Řevnice. 

 

POPIS SITUACE: 

Město v současné době disponuje hlavní budovou základní školy ve Školní ulici č. p. 600 a vedle stojící 

budovou školní jídelny č. p. 622. Dále disponuje areálem v Revoluční ulici č. p. 901, kde je nyní umístěn 

první stupeň základní školy. Základní škola má nyní povolenu kapacitu 508 žáků, ve školním roce 

2013/2014 ji navštěvuje 454 žáků. Škola nyní disponuje 21 paralelními třídami, z nichž je 7 prostorově 

nevyhovujících (příliš malých) a tyto přestávají vzrůstajícímu počtu žáků ve třídách stačit - zejména z 

hygienického hlediska.  

V současné době chodí do ZŠ Řevnice žáci z okolních obcí, kde školy nejsou (Lety, Hlásná Třebaň, Hatě 

atp.), ale v některých případech i žáci z obcí, kde funguje právě malá škola (Zadní Třebaň, Mořina, 

Svinaře). Záměr rozšířit ZŠ Řevnice na školu spádovou, tedy pro naši oblast centrální, by jistě přinesl i 

městu mnohé výhody, avšak také investice.  

 

PLNĚNÍ: 

Rozšířit kapacitu základní školy pro pokrytí potřeb nejen obyvatel města, ale i požadavků  okolních obcí. 

V plánovacím období je třeba zajistit kompletní rekonstrukci elektrického vedení ve školní jídelně. Další 

investicí by měla být střecha na budově 2. stupně, která je též v havarijním stavu. V neposlední řadě je 

nutné vytvořit plán na udržitelnost stavu školní jídelny. 

Zvýšení kapacity je možno dosáhnout i dostavbou 1. patra na předním pavilonu budovy 1. stupně.  

V plánovacím období se dle vyjádření MŠMT budou rušit malé školy a tím bude kladen velký nárok na 

školy spádové z pohledu jejich kapacity. V této souvislosti je třeba se připravit na předložení podkladů 

k čerpání investičních dotací. 
 

 

 5.4.3. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 

 

ZÁMĚR: 

Oprava a modernizace budovy Zámečku, rozšíření prostor o budovu Bouda – magacín u nádraží .  

 

POPIS SITUACE: 

Základní umělecká škola v Řevnicích poskytuje základy 

vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje 

pro studium učebních a studijních oborů ve středních 

školách uměleckého zaměření a na konzervatoři.  

Doplňkovou činností školy je zejména pořádání 

jednorázových kulturních akcí, organizování kulturních 

pořadů, koncertů, výstav a představení či příměstského 

letního tábora.  Ve školním roce 2013/2014 zájem o výuku 

výrazně překročil kapacitu ZUŠ a řada zájemců byla 

odřeknuta. 

Vyučované obory: 

Hudební – kytara, housle, klavír, sólový zpěv, flétna, klarinet, hoboj, lesní roh, bicí nástroje, přípravná 

hudební výchova, hudební nauka 
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Výtvarný - plošná a prostorová tvorba, vizuální tvorba, digitální fotografie, animace, počítačová grafika, 

keramika 

Taneční – balet, současný tanec a pohybová výchova 

Literárně dramatický 

Škola zřídila soubory Kvítko, Gaudium, LES. 

 

Základní umělecká škola je jedním z pilířů budování Řevnic jako spádové obce. 

ZUŠ je etablována v prostorách Zámečku (Mníšecká ulice č.p.29). Využívaná budova Zámečku potřebuje 

z hlediska oprav a údržby a modernizace další investice a zvýšený zájem města. Její postupné chátrání by 

mohlo ohrozit chod nejen ZUŠ, ale i dalších kulturních institucí, které tam sídlí.  

 

PLNĚNÍ:  

V součinnosti Města a ZUŠ revitalizovat bývalé skladiště – „Boudu“ - magacín u nádraží a přeměnit je 

v multikulturní místo setkávání, orientované především na mládež. Využít i netradiční formy prezentace 

školy, např. prostory podél cyklostezky, okolí Lesního divadla,… 

Město Řevnice i nadále  bude podporovat spolupráci ZUŠ Řevnice s městem  Mníšek pod Brdy. 

 

 5.4.4.  DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ SUBJEKTY 

 

ZÁMĚR: 

Podpora rozvoje dalších vzdělávacích aktivit ve 

městě.  

 

POPIS SITUACE: 

V Řevnicích vznikla soukromá školka 

Bambinárium, dále občanské sdružení Pikolín, 

které je určeno pro hlídání dětí předškolního 

věku, Lesní školka, Na dvorečku atp. Vzdělávací 

kurzy jak pro děti, tak pro dospělé jsou zaštítěny 

především ZUŠ. Chybí nízkoprahový klub pro 

mladistvé ve věku od 15 do cca 21 let. 

 

PLNĚNÍ: 

Město podpoří přítomnost dalších vzdělávacích 

subjektů ve městě s cílem udržet a rozšířit nabídku vzdělávání pro město a okolní obce. Snahou bude stát 

se spádovou obcí v oblasti dalšího vzdělávání.  

 

5.5.   ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 
 

Cíl: Zachovat a dále zkvalitňovat životní prostředí města. V odpovídající míře chránit přírodu města 

před negativními vlivy vznikajícími v důsledku zásahů civilizace. 

 

Město se nachází v údolí na obou březích Berounky, která tvoří atraktivní krajinný ráz. Současně však řeka  

představuje značné riziko v podobě pravidelných záplav. 
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Území obce je tvořeno z 88 % zemědělskou a lesní půdou, zemědělská výroba má jen okrajový význam. 

Lesní porosty mají hodnotnou druhovou skladbu.  

Na ornou půdu v katastru pak připadá 209 ha. Jak zemědělská, tak lesní půda má především význam 

z pohledu krajinotvorného. 

Dominantním zdrojem hluku v naprosté většině zástavby v Česku je doprava, a to především doprava 

automobilová a železniční (koridor Praha – Plzeň), což platí i pro území Řevnic. 

Silniční doprava je podstatným zdrojem nejen hluku, ale také prachu a exhalací. Město nedisponuje 

obchvatem a veškerá doprava je vedena centrem. Čistota ovzduší je však hodnocena jako přijatelná, jen v 

zimní sezóně se vyskytuje problém s lokálními topeništi a vznikem lokální smogové situace, v období sucha 

pak zvýšená prašnost.  

Na území města Řevnic se nevyskytují žádné výrazné staré ekologické zátěže. Město disponuje vlastní 

čističkou odpadních vod.  

Zásadním problémem je stav dešťové kanalizace, kdy zejména při přívalových deštích se jeví stávající řešení 

jako zcela nedostačující.  

Co se týče odpadového hospodářství, město vykazuje velmi dobrou 

úroveň třídění odpadu. Velké rezervy však v tomto směru spočívají 

v likvidaci bioodpadu, kdy jeho kompostování v zahradách 

rodinných domů je zatím jen velice omezené, v roce 2013 byla 

získána povolení a dotace na zřízení komunitní kompostárny.  

Nebezpečný odpad je 2x ročně odebírán specializovanou firmou, 

akcí organizovanou městem na náměstí Krále Jiřího, odpad 

z městských prostranství je shromažďován v areálu společnosti 

Ekos Řevnice a vyvážen velkoobjemovými kontejnery na skládku 

TKO mimo Řevnice. Ostatní tuhé komunální odpady jsou vyváženy také mimo katastr města.  

 

Kvalita ovzduší je jedním z nejvýznamnějších ukazatelů úrovně životního prostředí. To platí zejména 

v oblastech jako je Berounské údolí. V současné době ji lze zařadit mezi středně znečištěné oblasti v České 

republice, ačkoliv zde dlouhodobě dochází ke zlepšování imisní situace. Mezi hlavní zdroje znečišťování 

ovzduší patří, kromě automobilového, lokální vytápění. Přestože došlo k rozsáhlé plynofikaci, narůstá 

problém topení tuhými, levnějšími nekvalitními palivy, která znečišťují ovzduší v některých částech obytné 

zástavby.  

Ve městě se nevyskytuje žádný průmysl, který by byl zdrojem významných pachových emisí. 

K potenciálním zdrojům patří pouze čistírna odpadních vod, která může být zdrojem zápachu v důsledku 

rozkladu organických sloučenin, tato je však na okraji intravilánu.   

 

Z hlediska klimatických podmínek patří území města Beroun do oblasti, která je dosti náchylná k výskytu 

přízemních inverzí s omezenou přirozenou ventilací území. Podle rychlosti a převládajících směrů větru od 

JZ a Z lze konstatovat, že ačkoliv se průměrná rychlost větru pohybuje kolem 3 m.s
-1

, často tu panuje 

bezvětří. I přes tyto méně příznivé rozptylové podmínky však nedochází u sledovaných znečišťujících látek 

k překračování povolených imisních limitů. Nejbližší stanice imisního monitoringu (ČHMÚ) se nachází 

přímo na území města Beroun a v Tobolce – Čertovy schody.  

V katastrálním území Řevnice jsou pouze ochranná pásma vodních zdrojů povrchových a podzemních vod 

(pásmo hygienické ochrany podzemních zdrojů). Zájmové území leží v klimatickém regionu MT 1 – mírně 

teplý, suchý. 

Individuální rekreace je pro město jistým rizikovým prvkem budoucího rozvojového potenciálu. Chatové 

oblasi představují zejména v létě zvýšené nároky na občanskou vybavenost a technickou infrastrukturu 

(obchody, služby, parkovací místa aj.), taktéž mají nemalý dopad na kvalitu životního prostředí (zásobování 

pitnou vodou, odpadní vody a odpadové hospodářství) 

 

 5.5.1. PÉČE O MĚSTSKOU ZELEŇ A PARKY  

 

ZÁMĚR:  
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Koncepční a systematická péče, obnova a rozšíření veřejné zeleně 

 

POPIS SITUACE: 

Veřejná zeleň v Řevnicích není na dobré úrovni a potřebuje koncepční a systematickou péči, obnovu a 

rozšíření. Z tohoto důvodu byla vybrána ve výběrovém řízení společnost Living in green projekční atelier, 

která navrhne projekt na revitalizaci a stabilizaci zeleně v obci. 

 

PLNĚNÍ: 

Je nutné zpracovat a všeobecně přijmout generel revitalizace a stabilizace veřejné zeleně, na jehož základě 

bude stanovena koncepce jejího dalšího rozvoje. S projektem bude možno požádat o dotaci ze státního 

fondu životního prostředí. V návaznosti na získané finanční prostředky z dotace a prostředky uvolněné 

z rozpočtu města generel realizovat. 

 

Vybrané lokality k prvotnímu řešení: 

 

 Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

Bude řešeno v rámci studie rekonstrukce náměstí. 

 

 Přednádražní prostor 

Bude řešeno v rámci studie rekonstrukce celého přednádražního prostoru. Zatím se hledá vhodný dotační 

titul, z kterého by se rekonstrukce mohla spolufinancovat. Při tvorbě projektu na úpravu celého 

přednádražního prostoru se vycházelo i z dendrologického průzkumu, který označil lípy podél cesty jako 

zdravé stromy a tudíž při vzniku projektové dokumentace bude nutné počítat s tím, že nebude povoleno 

jejich kácení. 

 

 Havlíčkovy sady 

Revitalizace zeleně bude řešena v rámci žádosti o dotaci. 

 

 Hřbitov Na Bořích a jeho okolí 

V areálu je třeba doplnit novou zeleň a ošetřit zeleň současnou, případně zřídit rozptylovou louku. 

Je vhodné obnovit původní lesoparkovou úpravu okolí hřbitova (včetně původních schodů) jako přirozené 

pokračování obnovy a revitalizace veřejné zeleně ve městě. 

 

 Tůně 

Oblast Tůní je významná jak z hlediska zeleně a přirozeného prostředí pro rostliny a živočichy, tak  

z hlediska vodního režimu a protipovodňových opatření. Vzhledem k postupnému zarůstání Tůní je nutné 

jejich vyčištění a revitalizace. 

 

 Levý břeh řeky Berounky (nad mlýnem)  

Zachovat stromovou zeleň a místo zkultivovat též jako odpočinkovou zónu. 

 
                                                                                                   

 5.5.2. LIKVIDACE PEVNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU   
 

 

ZÁMĚR:  

Naplnění koncepce Plánu odpadového hospodářství 

 

POPIS SITUACE:   
Na území města je svoz komunálního odpadu zajišťován Společností Ekos Řevnice spol. s r.o. V rámci 

sběru tříděných složek komunálního odpadu zajišťuje i svoz skla, papíru a plastů. Na území města Řevnic 

je v současné době provozován jeden sběrný dvůr a to Na Bořích. Na území města Řevnic ani v jeho 

blízkém okolí se nevyskytuje žádné zařízení na úpravu nebo využití odpadu. 
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Skládka odpadů provozovaná společností EKOS Řevnice spol.s r.o. byla uzavřena v průběhu roku 2008. 

Byl zajištěn monitoring a údržba skládky v souladu s právními předpisy. Kogenerační jednotka na 

spalování skládkového plynu vybudována nebyla, neboť v současnosti nejsou žádné možnosti jak získat 

pro tuto investici státní dotaci a město nemá dostatek finančních prostředků. V areálu skládky byl otevřen 

v červnu 2010 sběrný dvůr. V současné době ještě není zkolaudována rekultivace páté etapy. 

 

PLNĚNÍ: 

 Skládka inertního materiálu 
Pro další časové období budou vytipovány  a zprovozněny nové prostory k zřízení skládky inertního 

materiálu místo bývalé skládky v pískovně Za vodou.  

 

 Separované složky komunálního odpadu 
Město zajišťuje a rozšiřuje separovaný sběr, snaží se podporovat třídění komunálního odpadu. Za tím 

účelem byl v červnu 2010 zřízen sběrný dvůr. Z důvodů estetických a hygienických bude snahou města 

zpevňovat postupně plochy pod sběrnými nádobami, prostory oplocovat a opatřovat přístřešky. Průběžně 

bude zajišťována údržba a opravy sběrných nádob.   

Město zajistí průběžnou informovanost o místech kontejnerů pro separovaný sběr. 

Cílem bude i nadále soustředit maximum třídění odpadu přímo u zdroje jeho vzniku (v domácnostech, 

podnicích).  Z toho důvodu  město zorganizuje v plánovacím období veřejný průzkum názorů občanů na 

prohloubení separovaného sběru, tj. více specializovaných popelnic u bytových jednotek, sběr bioodpadu, 

rozšíření počtu míst s kontejnery, atd. 

 

 Zřízení kompostárny společností EKOS Řevnice spol. s r. o. 

Společnost EKOS Řevnice zřídí ve svém areálu Na Bořích 

kompostárnu. Na její provoz bude za úhradu využívat technické 

prostředky města,( např. traktor) a tím zvýší i jejich využití. 

 

 Sběr velkoobjemového odpadu 

Bude rozpracován harmonogram pro krátkodobé (cca 2 dny na jedno místo) rozmisťování sběrných 

kontejnerů, do kterých budou moci občané odvážet svůj velkoobjemový odpad. Tuto činnost zajistí EKOS 

Řevnice. 

 

 

5.5.3. ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 
Vodopisně náleží území Řevnic k povodí Vltavy. Hlavními vodními toky jsou řeka Berounka a lokální 

potoky Hrnčířská strouha a Kejná. Správcem vodních toků je povodí Vltavy. Katastrální území  je 

charakterizováno nízkým úhrnem srážek a nízkou hodnotou specifického odtoku. Oběh podzemních vod je 

celkově nízký s malým počtem pramenů s nízkou vydatností. 

Hlavní odběry podzemních a povrchových vod: 

 Na vodním toku Berounka se provádí odběr podzemních vod na prameništi Berounka. Povolené 

množství odběru je Qmax= 315 000 m
3
/rok. Reálný odběr vody v roce 2012 byl 195 000 m

3
/rok, 

limit je tedy s rezervou dodržován. Voda je určena konečnému uživateli. Povolení nakládání s 

vodami platné do 31.12.2024 

 Jímací zářezy Kejná, na pozemcích č.parc 3570/7 a 3569 na k.ú. Řevnice, 3010 na k.ú. Dobřichovice 

Povolené množství odběru je  Qmax= 25 000 m3/rok 

 

Hlavní zdroje vypouštěné vody: 

 Na vodním toku Berounky (souřadnice výpusti JSTK-X 1060049, JTSK-Y 757461 ř.km=18,2) 

vypouští vody EKOS s.r.o. z ČOV. Jedná se o vypouštění přečištěné vody, která je na ČOV 

přiváděna z veřejné kanalizace. Kapacita ČOV je 3700 EO. Povolené množství vypouštěných vod 

je 250 000  m
3
/rok, v roce 2012 činilo množství vypouštěné vody 190 646 m

3
/rok. Limit je tedy 

s rezervou dodržován. 
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Záměry týkající se dalšího rozšíření jsou popsány v kapitole „Technická infrastruktura“. 

 

 

5.6.  ROZVOJ PODNIKÁNÍ  
 

Cíl: Zlepšení konkurenceschopnosti ekonomiky města, zlepšit strukturu zaměstnanosti obyvatel, zvýšit 

daňovou výtěžnost  

 

5.6.1. ROZŠÍŘENÍ SPEKTRA NABÍDKY PRACOVNÍCH MÍST, PODPORA   STÁVAJÍCÍCH 

PODNIKŮ A PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT 

 

ZÁMĚR: 

Rozšířit nabídku pracovních míst, prohloubit spolupráci s místními závody, živnostníky a podnikateli. 

 

POPIS SITUACE: 

Základním předpokladem úspěšného rozvoje i udržení mladých lidí ve městě je m.j. zajištění odpovídající 

nabídky perspektivního zaměstnání. Město však samo nemá podmínky k tomu, aby mohlo vytvářet 

podmínky pro vznik vhodných podnikatelských aktivit, ani je nemůže finančně podporovat. V okolí Prahy 

je stále, oproti jiným krajům České republiky, poměrně malá nezaměstnanost. Značná část obyvatel je 

zaměstnána v Praze a okolí a nepodnikají tudíž ve svém bydlišti, ani nevytvářejí nová pracovní místa. Ve 

městě není dostatek perspektivních oborů a stále přetrvává nedostatek pracovních nabídek, zvláště pro 

kvalifikované zaměstnance. V Řevnicích jsou jen drobné provozovny podnikatelů, věnující se drobným 

službám. Město nedisponuje žádnými pozemky, které by se potenciálně hodily pro zřízení rozsáhlejší 

podnikatelské činnosti.  

Ve městě z větších závodů přetrvává pouze místní závod Eurovia, který ukončil výrobu a hledá kupce pro 

opuštěný objekt, dále jsou zde provozovny drobných podnikatelů a živnostníků: potraviny, zelenina, 

drogerie, kadeřnictví, kosmetika, domácí potřeby, obuv, lékárna apod. 

Při zadávání zakázek pro město, se vedení města snaží oslovovat místní firmy a poptávat zajištění práce a 

služeb v místě.  

 

PLNĚNÍ: 

Město se snaží podpořit růst pracovních příležitostí rozšířením kapacity základní školy, mateřské školy. 

Snaží se o navázání spolupráce s ostatními obcemi, kterým poskytuje pečovatelskou službu. To je směr, 

který bude v dalším období podporován a je plně v souladu s demografickým vývojem ve středočeském 

kraji a hl. m. Praze. Řevnice by se měly stát leadrem v této sféře. 

Podporu rozvoje podnikatelských aktivit je vhodné provázat s dalšími cíli, kterými je dodržení zeleného a 

klidového charakteru města. 

 

5.7.  BYDLENÍ 
 

   Cíl: Vytvořit podmínky pro kvalitní bydlení pro občany Řevnic                                                     . 

 

 5.7.1. VZNIK NOVÉ ZÁSTAVBY NOVÝCH BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ  

 

ZÁMĚR:  

Zlepšenou nabídkou pro bydlení zvýšit počet obyvatel města. 

 

POPIS SITUACE: 

Z hlediska demografického lze konstatovat, že se podíl mladší 

generace ve městě výrazně nemění. Dostatek pracovních příležitostí 

v blízké Praze a bydlení převážně v rodinných domcích nedává 

příčinu k výrazné migraci mladých lidí. V územním plánu města 

jsou vymezeny velké plochy pro výstavbu nových rodinných 
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domů, jsou ovšem stále součástí nevyřešených privatizačních nároků církví. Hojně se zatím zastavují volné 

proluky v intravilánu. V současné době je v k.ú. Řevnic nedostatečná nabídka pozemků pro výstavbu a tak 

převyšuje poptávka nabídku, čímž stouply i ceny pozemků v této lokalitě. V obci je naprostá absence 

startovacích bytů pro mladé.  

 

PLNĚNÍ: 

Snahou města je i nadále nepřipustit necitlivou formu zástavby (satelitní prvky zástavby), ale citlivě 

propojit novou a starou zástavbu. Snahou města nadále zůstává úprava a rekonstrukce chodníků a 

komunikací pro lepší přístup k nemovitostem. Zapracování kvalitní zástavby do územního plánu. 

 

 

 5.7.2. VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MĚSTSKÝCH BYTŮ  

 

ZÁMĚR:   

Prozkoumat a realizovat možnosti výstavby městských bytů, event. možnosti spoluúčasti na bytové 

výstavbě s podnikatelskými subjekty.  

 

POPIS SITUACE: 

Město má malý bytový fond a tyto byty jsou vesměs vyčleněny pro učitele Základní školy Řevnice. Dále 

vlastní několik nemovitostí, kde ještě v současné době jsou pronajaty prostory a slouží jako byty, avšak 

vesměs se jedná o nájemné, ať již regulované nebo s inflační doložkou. Město nemá dostatek finančních 

prostředků, aby mohlo podporovat novou bytovou výstavbu.  

 

PLNĚNÍ: 

  Město bude udržovat svůj bytový fond, ať již formou drobných oprav či rozsáhlejších rekonstrukcí. 

Vytypuje nemovitosti ve svém vlastnictví, kde by se dala realizovat střešní vestavba. Vzhledem 

k finančním možnostem neuvažuje v době pokryté tímto plánem s vlastní výstavbou bytového fondu. 

 

 

 5.7.3. PÉČE O STARÉ OBČANY, ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SOCIÁLNĚ SLABÉ 

 

ZÁMĚR: 

Zajištění kvalitního bydlení a péče o staré občany, zdravotně postižené a sociálně slabé občany. 

Zpracování komunitního plánování. 

 

POPIS SITUACE: 

 

Město vlastní dům čp.928, kde se nacházejí byty pro seniory, zdravotně postižené a sociálně slabé občany.  

Město uzavřelo v roce 2008 smlouvu s okolními obcemi, kterým nyní poskytuje pečovatelskou službu za 

úhradu. Každoročně je podávána žádost o poskytnutí dotace na Krajský úřad Středočeského kraje na 

pečovatelskou službu. 

 

PLNĚNÍ: 
Město bude i nadále provozovat „Penzion“ ve Školní ulici jako objekt s byty, určený pouze pro seniory, 

pro osoby zdravotně postižené a sociálně slabé občany. To je směr, který bude v dalším období podporován 

a je plně v souladu s demografickým vývojem ve středočeském kraji a hl. m. Praze. Řevnice by se měly 

stát regionálním leadrem v této sféře. V této oblasti provede město analýzy k možnostem získání grantů a 

podpory z krajské a celostátní úrovně. 
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Město v rámci svých možností se snaží podpořit stávající firmy provozující sociální služby (např. „Modrý 

domeček“). 

Město v rámci svých možností podpoří klub seniorů, který se schází pravidelně jedenkrát měsíčně 

v prostorách Zámečku. Město bude aktivní při akcích SPOZ, kdy vede seznam všech významných výročí 

občanů Řevnic, zasílat jim gratulace a starosta osobně tyto staré občany navštíví, což je vítáno ze strany 

jubilantů i rodinných příslušníků. Jubilantům bude věnována pozornost i v časopise Ruch. 

 

 

5.8.     ZDRAVOTNICTVÍ 
 

  Cíl:          Podpora nově vznikajících a udržení stávajících zařízení ve městě          

 

 5.8.1.    ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY 

 

ZÁMĚR: 

Rozšíření a zkvalitnění zdravotní péče pro občany 

 

POPIS SITUACE: 

V současné době se v Řevnicích nachází řada 

ambulantních zařízení, poskytujících kvalitní, 

odborné a dostupné služby občanům. Zachování 

těchto služeb má svoje výhody zvláště proto, že 

občané nemusejí vyhledávat zdravotní péči a ošetření 

v okolních větších městech. Je zde i řada specialistů. 

Své zázemí má ve městě i Záchranná služba, která v minulých letech obdržela od obce i příspěvek na 

provoz. 
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PLNĚNÍ: 

Město v rámci svých možností bude vyvíjet snahu o udržení případně další rozšíření zdravotnických 

zařízení ve městě. Vzhledem k finančním možnostem města již nelze poskytovat těmto zařízením finanční 

prostředky na provoz. 

 

 

5.9.    LESNICTVÍ A MYSLIVOST 

 

 

Cíl: Trvale udržitelný rozvoj produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa v souladu se sociálně 

ekonomickými a environmentálními aspekty a regionální politikou ČR a EU a zajištění péče o honitbu 

v katastrálním území města Řevnice 

 

 

 5.9.1. NAKLÁDÁNÍ S LESNÍM MAJETKEM 

 

ZÁMĚR: 

Udržitelný rozvoj funkcí lesa s důrazem na plnění požadavků funkce rekreační. 

Kromě údržby současných turisticky značených tras, by měly být realizovány požadavky kladené na 

rekreační les ve smyslu výstavby naučných stezek, odpočívadel, mostků a vyhlídkových plošin, dále 

rekonstrukcí poškozených vodních děl a přizpůsobení stavu lesní dopravní sítě požadavkům turistiky, 

cykloturistiky a skituristiky. 

 Ve střednědobém úseku by měla být citlivým způsobem obnovena historická vyhlídka na vrchu Babka 

výstavbou ke krajinnému rázu šetrné vyhlídkové plošiny a úpravou porostu, který nyní pohledu z vrcholu 

brání. 

 

 POPIS SITUACE: 

Většina lesních ploch na katastru města je městským majetkem. Tyto lesy mají charakter lesů rekreačních, 

s plánovanou těžbou a obnovou dle těžebního plánu. Lesy jsou součástí Hřebenů přináležejících k lokalitě  

 

 

Brd. Část zemědělské půdy je v soukromém vlastnictví osob, částí ve vlastnictví církve. Dodnes nebyly 

dořešeny církevní restituce, a proto tyto pozemky obhospodařuje Pozemkový fond České republiky. 

Pozemky v intravilánu města slouží z větší míry jako zahrady u rodinných domků, z části jako veřejná 

zeleň. Lesy využívají vesměs turisté a rodiny s dětmi k procházkám, což na druhé straně při velké 

návštěvnosti má i svoje negativní dopady, především v oblasti ničení a znečišťování. 

Město zajistilo správu městského lesa u společnosti Ekos Řevnice, spol s r.o., která dbá na ekonomiku lesní 

výroby v souladu se zřetelem na trvale udržitelný rozvoj lesa. 

Lesy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení (lesy rekreační) a lesů ochranných (lesy na méně 

příznivých stanovištích) 

 

PLNĚNÍ: 

V současné době probíhá hospodaření v řevnickém lese v souladu se schváleným lesním hospodářským 

plánem pro období 2012 – 2021. Pro další plnění je zapotřebí reinvestovat finanční prostředky generované 

lesním majetek zpět do lesa a to především do: 

- rekonstrukce, oprav a výstavby nových lesních cest, které vedle obsluhy majetku slouží občanům 

Řevnic k rekreačním účelům,  

- opravy retenční nádrže v Pišťáku a doplnění dalších prvků rekreace (altán s ohništěm, herní prvky 

pro děti) 

- výstavby vyhlídkové plošiny (rozhledny) na Babce 

- výstavby naučné stezky 

- dalších funkčních prvků, jako jsou mostky, odpočívadla atd. 
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V dlouhodobém horizontu je zapotřebí počítat s odkoupením přiléhajícího lesního majetku na katastru 

města Řevnic, jehož největší část je nyní v majetku obce Lety (cca 50 ha) a řádu Dominikánů (vzejde 

z výsledku církevních restitucí (jednotky ha). 

 

 5.9.2. MYSLIVOST  

 

ZÁMĚR: 

Podpora místního mysliveckého sdružení 

 

POPIS SITUACE: 

Myslivecké sdružení Řevnice pečuje o honitbu v katastrálním území města Řevnice ve vlastní režii. 

V současné době má Myslivecké sdružení Řevnice pronajatou honitbu na roky 2013 – 2023. Vedle 

mysliveckého hospodaření plní toto sdružení významný kulturní a sociální prvek, dále se podílí na 

některých pracích realizovaných pro městský les a na práci s řevnickou mládeží.  

 

PLNĚNÍ: 

Město Řevnice by mělo prostřednictvím ustaveného Honebního společenstva Řevnic a Letů apelovat na 

důsledné snižování přemnožené spárkaté zvěře s odkazem na rostoucí škody na městském lesním 

majetku (okus, ohryz), škody na zemědělských majetcích (polní kultury) a majetku občanů města 

(zahrady). 

 

 

6. REALIZACE STRATEG. PLÁNU A KONTROLNÍ MECHANIZMY 
 

Realizaci strategického plánu rozvoje zajišťuje a koordinuje Rada města v souladu s rozpočtem města a 

dalšími relevantními dokumenty. 
 

Rada města předkládá zprávy o plnění strategického plánu rozvoje města Zastupitelstvu města jedenkrát 

ročně, vždy do 3. měsíce následujícího roku. 
 

Kontrolu činnosti Rady města při plnění strategického plánu rozvoje města vykonává v rámci svých 

zákonných kompetencí kontrolní výbor a finanční výbor. 
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