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Úvod 

Strategický plán rozvoje města Řevnice je střednědobým dokumentem, který spoluurčuje 

směry rozvoje Řevnic na příštích 10 let. Jeho cílem je definovat hlavní rozvojové priority 

města na určené časové období let 2014 až 2024. 

Strategický plán vytváří základní ideový rámec pro směřování programů rozvoje města a 

individuálních aktivit realizovaných městem, jeho organizacemi nebo jinými subjekty 

působícími na území města. Celý plánovací proces rozvoje nelze vnímat pouze jako 

„regulativní“ nástroj, ale především jako stimul inovací, ekonomického a sociálního rozvoje – 

prosperity města. 

Strategický plán nemůže být pouze politickou proklamací. Naopak, musí se stát důležitým 

nástrojem řízení obce. Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám se bude přihlížet při 

sestavování rozpočtu obce a programu investičních akcí. Rovněž tak územní plán a jeho 

změny by měly vycházet ze strategického plánu jako jistým způsobem nadřazeného 

dokumentu. Strategický plán umožní městu zejména: 

 naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce; 

 rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci; 

 koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v Řevnicích; 

 lépe prosazovat a chránit veřejný zájem; 

 kvalifikovaně formulovat další koncepční dokumenty; 

 stanovit priority investičního programu. 

Je to však také program, pro jehož realizaci se musí hledat finanční zdroje a vytvářet 

materiální, personální a administrativní podmínky. Dosažení žádoucích výsledků závisí nejen 

na výši vlastních příjmů města a na schopnosti získat dotace, ale i na ochotě lidí podílet se 

na realizaci jednotlivých záměrů, které budou připraveny s cílem zlepšit kvalitu života 

obyvatel Řevnic a naplnit jejich dlouhodobou vizi.  

Strategický plán vychází z analýzy současného stavu, zhodnocení silných a slabých stránek 

města, jeho rozvojových příležitostí a identifikace existujících rizik. Vyhodnocuje hlavní 

charakteristiky současného stavu a faktory budoucího rozvoje. Formuluje dlouhodobou vizi, 

k níž rozvoj Řevnic směřuje. Podoba strategického plánu není konečná. Tak, jako se budou 

měnit podmínky v Řevnicích, mohou se změnit priority jednotlivých opatření, mohou nová 

opatření přibýt, vše v souladu s pravidelným hodnocením a aktualizací plánu.  

Postup tvorby strategického plánu města Řevnice  

Obecně prospěšná společnost Agora CE ve spolupráci s odborným garantem Simonou 

Kosíkovou vytvořila tento strategický plán na základě zadání města Řevnice na zapojení 

veřejnosti do tvorby Strategického plánu rozvoje města z ledna roku 2014. Plán byl 

zpracováván v období února až června roku 2014. 

Práce na strategickém plánu postupovala dle tohoto harmonogramu (únor až červen 2014): 

únor   Vytvoření Participační skupiny  

Příprava názorového průzkumu a další aktivit zapojení veřejnosti 

Příprava analytických podkladů SP pro návrhovou část SP 

březen   Provedení názorového průzkumu  

Organizace diskusního fóra 

Příprava analytických podkladů pro návrhovou část SP 
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duben   Zpracování dat z názorového průzkumu 

Organizace veřejného setkání 

květen  Setkávání pracovních skupin a práce na návrhové části strategického plánu  

červen  Předání strategického plánu městu 

Tvorba strategického plánu v Řevnicích byla prováděna tzv. komunitní metodou. Tzn., že při 

tvorbě strategického plánu byl kladen velký důraz na analýzu potřeb místních obyvatel, 

zapojení názorů široké veřejnosti a aktivní participaci občanů při tvorbě SP. Zapojení 

veřejnosti, resp. analýza místních potřeb, byla rozdělena do několika dílčích aktivit, které 

pomáhala připravit a realizovat místní Participační skupina tvořená jak ze zástupců vedení 

města, tak zástupců místní občanské společnosti a NNO. Participační skupina pod vedením 

Agory CE připravila dotazníkové šetření, diskuzní fórum pro klíčové aktéry života Řevnic, 

veřejné setkání. Hlavním cílem těchto aktivit bylo umožnit veřejnosti či zástupcům 

specifických zájmových skupin definovat výchozí stav a potřeby, přání a představy o 

budoucnosti města. 

Na úvod proběhlo dotazníkové šetření. Kromě zjištění názorů místních občanů na 

jednotlivé oblasti fungování a rozvoje města zároveň složilo šetření jako upozornění, že 

město chce připravovat svůj strategický plán ve spolupráci s občany. Vedle dotazníkového 

šetření proběhlo také podobně zaměřené diskuzní fórum pro zástupce klíčových aktérů 

rozvoje města. Na závěr této první fáze proběhlo 10. dubna 2014 veřejné setkání, kde se 

občané mohli seznámit s výsledky předchozích analýz, doplnit je a diskutovat o budoucnosti 

svého města. Účastníci jednotlivých aktivit se mohli přihlásit do otevřených pracovních 

skupin, které v následujícím období v dubnu až květnu spoluutvářely návrhovou část 

dokumentu.  

Takto byl v průběhu února až dubna vytvořen jeden z podkladů pro první část strategického 

plánu - profil města. V druhém období od dubna až do června byla připravena ve spolupráci 

s pracovními skupinami návrhová část SP.  

Rádi bychom na tomto místě všem srdečně poděkovali za spolupráci, zejména pak členům 

Participační skupiny a pracovních skupin, ale také všem, kteří se zapojili da dalších aktivit. 

Členové participační skupiny:  

Libor Kvasnička (starosta města); Jan Hruška ( místostarosta), Jan Klimt, Lenka 

Vyhnálková, Ondřej Skripnik (Řevnická deska), Petr Kozák (zástupce soukromé sféry), 

Kateřina Šupáčková (Pikolín, o.s.), Pavel Černý, Jaroslava Dercová (radní), Jan Mixa 

(původní zpracovatel SP), Zuzana Dudáková, Iveta Kovářová (občanské sdružení „Za 

vodou“) 

Členové pracovních skupin:  

Zdeněk Burian, Alena Buriánová, Jan Čermák, Miroslav Černý, Martin Derco, Helena 

Hůrková, Jarmila Kalinová, Iveta Kovářová, Veronika Kubásková, Antonín Moulis, Hana 

Ripková, Magda Růžičková, Jan Sklenář, Jaroslav Sviták, Martin Tamchyna 

 

Přejeme všem obyvatelům Řevnic dostatek sil a nadšení do naplňování vize „Vašeho“ města 

a spokojenost s výsledky. 

Zpracovatel 
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1. Profil města 

Profil města je shrnutím analytické etapy přípravy Strategického plánu rozvoje města (SP) a 

přináší popis současného stavu v zásadních oblastech života města. Jeho zpracování 

umožnilo identifikaci problémových oblastí a posloužilo jako jeden ze zdrojů informací pro 

zpracování SWOT analýzy, která zhodnotila podstatné charakteristiky významné pro další 

vývoj. Na jejich základě byla navržena celková vize a prioritní směry rozvoje - věcné okruhy 

návrhové části SP.  

Tato část obsahuje popis současného stavu města, shrnuje dostupná data a informace 

z veřejně dostupných zdrojů, písemných podkladů a rozhovorů, podklad pro zpracování 

tvořily:  

• strategický plán rozvoje (2008–2013/ návrh 2014-2020); 

• ostatní veřejně dostupné dokumenty města (usnesení zastupitelstva, rozpočty);  

• data z veřejných databází; vlastní sběr dostupných dat; 

• SWOT analýza pro nově připravovaný územní plán (dílna nápadů); 

• podklady sdružení Řevnická deska; 

• informace a poznatky z osobních setkání;  

• výstupy z diskuzního fóra klíčových aktérů (březen 2014);   

• průzkum názorů veřejnosti (březen – duben 2014); 

• jednání participační komise (únor – duben 2014);  

• informace vyplývající z podkladů získaných od vedení města (finance, investice).  

1.1. Historický vývoj obce 1 

Město Řevnice leží u toku řeky Berounky při svazích Brdských Hřebenů, v okresu Praha-

západ, cca 9 km jihozápadně od hranic Prahy. Pro svou polohu a dobré spojení s Prahou a 

Berounem po železnici byly Řevnice již od první poloviny 20. století oblíbeným letoviskem a 

později vyhledávaným sídelním místem.  

Nejstarší písemné zmínky o Řevnicích jsou ze 12. stol. Ještě v roce 1869 měly Řevnice 

pouhých 675 obyvatel, kteří se zabývali zemědělstvím, drobným řemeslem a výrobou 

košíkářského zboží. Koncem 19. stol. počala obec užívat označení “městys” a v roce 1968 

byly Řevnice povýšeny na město.  

Zásadní význam pro rozvoj a rozkvět Řevnic mělo vybudování železniční trati z Prahy do 

Plzně v 60. letech 19. století. Díky železničnímu propojení se Řevnice staly oblíbeným 

letoviskem Pražanů. Na letní pobyt sem zajíždělo mnoho osobností českého veřejného 

života. Roku 1884 vznikla na Berounce první veřejná plovárna a v červenci 1889 se zde 

objevila první brdská turisticky značená cesta na Babku a na Skalku. Pro blízký a pohodlný 

vstup do lesů brdských Hřebenů bývá město nazýváno branou Brd. 

                                                
1
 Zdroje: webové stránky města www.revnice.cz; informace zástupců města, Wikipedie, Řevnice - Průzkum 

architektury XX. Století (Z. Lukeš, 2003)  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-z%C3%A1pad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Praha-z%C3%A1pad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Beroun
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Praha_-_Beroun
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Praha_-_Beroun
http://www.revnice.cz/
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Na začátku minulého století začala být stále více ceněna poloha města, malebnost 

zalesněných svahů a toku Berounky a malé sídelní městečko získalo během několika 

desetiletí ojedinělý rezidenční charakter. Struktura města ale prošla během posledních sta let 

jen malými proměnami a Řevnice si tak zachovaly ráz středočeského maloměsta, který 

dosud nebyl narušen tvrdými urbanistickými zásahy, jako je tomu jinde, téměř zde 

nenajdeme panelovou zástavbu. Město si dlouhodobě zachovává charakter zahradního 

města s krásným okolím, v němž převažuje obytná a rekreační funkce. 

Dnešní Řevnice čítají přes 3 tisíce obyvatel, kteří žijí v 1167 domech převážně rodinného 

charakteru. Dále je zde přes 200 rekreačních chat. Čtvrtina obyvatel jsou důchodci, 12% 

tvoří školní mládež. Zbytek jsou pracující, kteří v drtivé většině vyjíždějí do zaměstnání mimo 

obec, nejčastěji do Prahy, v menší míře také do Berouna. 

Město Řevnice nabízí řadu aktivit pro volný čas. Bohatý kulturní i sportovní život zajištují 

místní spolky, které zde mají dlouholetou nepřerušenou tradici ale i řada nově vzniklých 

organizací. 

V posledních letech se Řevnice stávají spádovým místem – obyvatelé okolních obcí, 

ponejvíce ze Zadní Třebáně, Svinař a Haloun a částečně Let, posílají své děti do místní 

základní školy, a využívají nádraží pro přestup na vlak a některé služby, zejména zdravotní.  

1.2. Základní charakteristiky obce 

Statistický kód obce: ZUJ 539643 

Správní obvod 2: Černošice 

Správní obvod 3: Černošice 

Území NUTS 4: Okres Praha - západ 

Území NUTS 3: Středočeský kraj 

Území NUTS 2: Střední Čechy 

Nadmořská výška: 218 m/n.m. 

Počet obyvatel s trvalým pobytem: 3255 (k 10. 4. 2014) 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EA): 1976 osob (ÚAP 2012) 

Počet objektů s číslem popisným: 1167 

Bydlení:  87,9 % bytů v rodinných domech (SLDB 2011) 

Počet objektů individuální rekreace: 214 (podle evidence č. p.)   

Katastr Řevnice: celková plocha 1014 ha (34,6 % zemědělské půdy, 51,1 % lesů, 2,3 % vod, 

2,8 % zastavěných ploch, 9,2 % ostatní) 

 
 

Tab. 1 Druhy pozemků 

Celková výměra pozemku (ha) 1 014 Trvalé trávní porosty (ha) 63 

Orná půda (ha) 166 Zemědělská půda (ha) 343 

Chmelnice (ha) 0 Lesní půda (ha) 517 

Vinice (ha) 0 Vodní plochy (ha) 23 
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Zahrady (ha) 94 Zastavěné plochy (ha) 31 

Ovocné sady (ha) 21 Ostatní plochy (ha) 99 

Koeficient ekologické stability (%) 2,43 

Zdroj: ČSÚ (údaj za r. 2012) 

 

1.3. Lidský potenciál, bydlení a domácnosti 

Po období výrazného úbytku v 70. - 90. letech minulého století počet obyvatel v posledních 

letech výrazně roste. Město mělo k 31. prosinci 2012 podle údajů ČSÚ celkem 3 225 

obyvatel (k 10. 4. 2014 podle údajů matriky zde bylo hlášeno již 3255 obyvatel). Jejich počet 

se každoročně zvyšuje především vlivem přistěhování (zároveň stoupá počet nově 

narozených). Vývoj zřetelně dokumentuje následující tabulka vývoje počtu obyvatel 

v posledních 15 letech (do konce roku 2012). 

 

Tab. 2 Vývoj počtu obyvatel Řevnic v letech 1998 – 2012 

Rok Stav 1.1. 
Naro- 
zení 

Zemřelí 
Přistě- 
hovalí 

Vystě- 
hovalí 

Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

Stav 
31.12. 

1998 2 870 25 37 82 53 -12 29 17 2 887 

1999 2 887 22 41 95 47 -19 48 29 2 916 

2000 2 916 29 40 82 50 -11 32 21 2 937 

2001 2 956 21 33 74 54 -12 20 8 2 964 

2002 2 964 27 34 61 86 -7 -25 -32 2 932 

2003 2 932 19 40 81 84 -21 -3 -24 2 908 

2004 2 908 24 39 81 41 -15 40 25 2 933 

2005 2 933 31 31 88 55 - 33 33 2 966 

2006 2 966 21 37 114 56 -16 58 42 3 008 

2007 3 008 28 48 118 80 -20 38 18 3 026 

2008 3 026 34 36 98 81 -2 17 15 3 041 

2009 3 041 37 30 102 68 7 34 41 3 082 

2010 3 082 35 27 96 59 8 37 45 3 127 

2011 3 113 31 34 138 63 -3 75 72 3 185 

2012 3 185 44 32 123 95 12 28 40 3 225 

Zdroj: Český statistický úřad
2
 

 

Tyto údaje však zahrnují pouze obyvatele, kteří mají ve městě hlášené trvalé bydliště, 

skutečně žijících bude více, ale není v době zpracování strategického plánu rozvoje 

k dispozici kvalifikovaný odhad o celkovém počtu skutečně bydlících obyvatel ani struktura 

domácností, které nejčastěji nejsou přihlášeny.  

Přitom se dá reálně předpokládat, že celkový počet skutečně bydlících obyvatel Řevnic bude 

významně vyšší, přičemž legalizace pobytu nepřihlášených obyvatel by mohla přinést: 

 další finanční příjmy do rozpočtu; 

 více dotací pro školky a školy, pokud mezi nejvíce nehlášenými převažují rodiny s malými 

dětmi a svobodní, kteří v budoucnu budou mít pravděpodobně vlastní děti. 

                                                
2
 ČSÚ vychází z Informačního systému evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra). Matrika města má k dispozici 

informace pouze o obyvatelích s českou státní příslušností. Z tohoto důvodu nemusí být údaje z matriky totožné 

s těmi od ČSÚ.  
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Průměrný věk úředně přihlášených obyvatel byl k 28. 6. 2013 42,5 roku (patří k nejvyšším 

v rámci kraje, ale v průběhu posledních 10 let se trvale snižuje). V Řevnicích se v posledních 

10 letech výrazně zvyšuje podíl obyvatel v předproduktivním věku (0-14 let), snižuje se podíl 

osob produktivním věku 15 – 64 let, a zvyšuje se podíl obyvatel v poproduktivním věku (65+).  

Stále ale obyvatelé prvních dvou skupin tvoří více jak 3/4 obyvatel a s ohledem na vysoký 

počet nově narozených se dá usuzovat, že početně významnou skupinu tvoří obyvatelé ve 

věku 25 - 34 let. To jsou lidé s malými nároky na sociální služby, ale s vysokými nároky na 

předškolní a školní zařízení, dopravu do zaměstnání a aktivní využití volného času.  

 

Vzdělanostní struktura a zaměstnanost  

Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (na populaci ve věku 15 a více let) je v Řevnicích 

20,9 % (průměr ČR 12,5 %, SLDB, 2001).  

Tab. 3 Vzdělání a zaměstnanost – srovnání (SLDB 2011) 

Název územní 
jednotky 

Podíl osob se 
vzděláním 
základním (vč. 
neukonč.) na 
populaci ve věku 
15 a více let (%) 

Podíl osob 
s ukončeným 
vysokoškolským 
vzděláním na 
populaci ve věku 
15 a více let (%) 

Podíl 
ekonomicky 
aktivních 
zaměstnaných v 
priméru (%) 

Podíl ekonomicky 
aktivních 
zaměstnaných v 
sekundéru (%) 

Česká republika 17,6 12,5 2,7 32,2 

Černošice 10,4 29,3 0,8 18,0 

Dobřichovice 12,8 25,0 1,4 19,6 

Řevnice 12,0 20,9 0,7 21,9 

 

Tab. 4 Zaměstnání a dojížďka za prací a vzděláním (SLDB 2011)  

Název územní 
jednotky 

Zaměstnaní 
vyjíždějící do 
zaměstnání mimo 
obec 

Žáci a studenti 
vyjíždějící do škol 
mimo obec 

Zaměstnaní 
dojíždějící do 
zaměstnání do 
obce 

Žáci a studenti 
dojíždějící do škol 
do obce 

Řevnice 564 173 199 77 
 

Za prací nebo vzděláním vyjíždí denně podle posledních údajů 737 obyvatel. Vyšší vyjížďka 

obyvatel do škol a za prací neznamená jen nižší příjmy místních obchodů, ale i nebezpečí 

ztráty sociálních, příp. sousedských vazeb k městské části.  

 

Bydlení, bytový fond 

V roce 2011 bylo dle celostátního Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) na území města 1450 

bytů, z toho 1211 bytů trvale obydlených a 239 bytů neobydlených. Podíl obydlených bytů 

v rodinných domech je ve srovnání s hlavním městem Praha výrazně vyšší a činí 87,9 %, 

což ukazuje na kvalitní bytový fond. Město nespravuje rozsáhlý bytový fond; téměř 90% tvoří 

bytové domy, které se vcelku nadprůměrně udržují. Byty ve vlastnictví města jsou vesměs 

vyčleněny jako stabilizační byty pro pedagogy Základní školy Řevnice (v současnosti to jsou 

4 bytové jednotky). Město 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 
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nebo s inflační doložkou. Město nemá dostatek finančních prostředků, aby mohlo podporovat 

novou bytovou výstavbu. Zcela chybí startovací byty pro mladé. 

Tabulka níže uvádí údaje k bytovému fondu v Řevnicích a pro srovnání stav v blízkých 

Dobřichovicích a Černošicích, pod něž Řevnice spadají v rámci obvodu ORP.  

Tab. 5 Domy, byty a domácnosti ve městech (SLDB 2011) 

Název územní 
jednotky 

Počet 
obydlených 
domů 

Počet 
obydlených 
bytů 

Podíl obydl. 
bytů v 
rodinných 
domech na 
obydlené byty 
celkem (%) 

Podíl 
neobydlených 
bytů 
z celkového 
počtu bytů (%) 

Počet 
neobydlených 
bytů sloužících 
k rekreaci  

Černošice 1747 2209 86,7 16,0 51 

Dobřichovice 785 1217 70,7 13,2 24 

Řevnice 961 1211 87,9 16,5 81 

 

Tab. 6 Domy, byty a domácnosti ve městech – 2. část (SLDB 2011) 

Název 
územní 
jednotky 

Podíl obydl. 
bytů 
postavených 
do r. 1919 (%) 

Podíl obydl. 
bytů 
postavených 
v letech 1920-
1970 (%) 

Podíl obydl. 
bytů 
postavených 
v letech 1971-
1980 (%) 

Podíl 
obydl.bytů 
postavených 
v letech 1981-
2000 (%) 

Podíl obydl. 
bytů 
postavených 
v letech  2001-
2011 (%) 

Černošice 7,2 31,3 10,5 23,8 23,5 

Dobřichovice 8,1 24,9 14,5 30,6 20,0 

Řevnice 13,9 38,8 15,7 20,3 9,3 

 

Vysoký podíl bytů, resp. domů vystavěných v letech 1920-1970 odkazuje na zásadní období 

prvorepublikové výstavby, naopak údaje v tabulce potvrzují nízký podíl nové výstavby.  

V územně plánovací dokumentaci města jsou vymezeny plochy pro výstavbu rodinných 

domů, povětšinou na pozemcích, které jsou předmětem církevních restitučních nároků. 

Jedná se o území zvané Vrážka, pozemky jsou na hranici stávající zástavby. 

V intravilánu města se očekává oživení zástavbou volné proluky mezi náměstím Krále Jiřího 

z Poděbrad a nádražím. Půjde o komerční a bytovou výstavbu; cestu spojující obě 

významná místa budou podle studie odsouhlasené při prodeji soukromé společnosti lemovat 

obytné budovy s obchodními prostory.  

Město má snahu nepřipustit necitlivou výstavbu a živelný rozvoj výstavby; stávající územní 

plán obsahuje podmínku zajištění, resp. vybudování dostatečné infrastruktury vázanou na 

novou výstavbu. 

Rekreační bydlení 

Historie města jako letoviska a rekreační oblasti především pro obyvatele hlavního města se 

projevuje ve vysokém počtu rekreačních objektů. Na území města (lokality podél řeky a ve 

svazích nad městem) je vysoký počet trvale neobydlených objektů sloužících zejména k letní 

k rekreaci. Koncentrace rekreačních objektů v území se projevuje vyšší produkcí odpadů 

vázanou na víkendy a letní sezonu a ohrožením v oblasti bezpečnosti (vykrádání). 

V posledních letech se objevuje ve vyšší míře tendence přebudovávat rekreační nemovitosti 

na objekty sloužící k trvalému bydlení. Město tento trend (neplatí pro rekreační objekty 
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v zástavbě) nepodporuje, k regulaci dalšího rozvoje těchto rekreačních oblastí lze využít 

nově vznikající územní plán.  

Část domů se nachází na území ohrožených povodněmi. Jedná se o území mezi kolejemi a 

břehem Berounky, chráněné hrázkou a část území „Za vodou“, kde převažují chaty, ale lidé 

se sem stěhují i nastálo. Naposledy v roce 2013 tyto oblasti zasáhly povodně. Byty, resp. 

domy jsou v této části města na prodej, ale podle zástupců města zatím nehrozí, že by 

v zaplavovaných zónách zůstaly domy opuštěné. Přesto opuštěné chaty se zde mohou 

nacházet a mohou být potenciálně zdrojem problému nelegálního obývání, množících se 

krádeží a utváření vyloučených lokalit.  

Občanská vybavenost – služby  

Na území města je registrováno celkem 23 drobných provozoven maloobchodu a 14 zařízení 

veřejného stravování.  

Bankovní a poštovní služby: v Řevnicích má 1 pobočku Česká spořitelna, vč. bankovního 

automatu. Ve městě je dále jedna pobočka České pošty (v Mníšecké ulici).  

Na městském úřadě (stejně jako na místní poště) je k dispozici služba Czech Point, 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. 

Policie a požární služba: v centru města je umístěno obvodní oddělení státní policie. Městská 

policie měla ve městě služebnu v minulosti, v současné době (duben 2014) město jedná o 

zajištění služby městské policie se sídlem v Černošicích. V Řevnicích funguje zásahová 

jednotka dobrovolných hasičů a mají tu stanici profesionální hasiči. 

Shrnutí 

Pro Řevnice je z hlediska demografického vývoje, vzdělanostní struktury a v oblasti bydlení 

charakteristických několik skutečností:  

 dynamicky rostoucí počet obyvatel, zejména malých dětí do 14 let věku; 

 vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí;  

 velký podíl denně vyjíždějících do škol a za prací; zároveň se město samo stává 

spádovou obcí pro žáky základních škol; 

 vysoký počet osob nenahlášených k trvalému pobytu3, s důsledky na rozpočet města a 

veřejné služby; 

 kvalitní bydlení (vysoký podíl rodinných domů na domovním fondu);  

 vysoký počet rekreačních objektů; 

 očekávaná další bytová výstavba s potřebou vybudování související infrastruktury a 

očekávaný tlak na rozšiřování bytové výstavby, včetně zahušťování stávající zástavby.  

 

                                                
3
 Přesný počet osob nebo odhad se nepodařilo zjistit; tvrzení vychází ze znalosti místních obyvatel o stavu 

problému a informací o situaci v dalších rezidenčních lokalitách v okolí Prahy prezentovaných v médiích, viz 

např. http://praha.idnes.cz/radnicim-kolem-prahy-utikaji-miliony-z-dani-fek-/praha-

zpravy.aspx?c=A140529_2068854_praha-zpravy_bur 

http://praha.idnes.cz/radnicim-kolem-prahy-utikaji-miliony-z-dani-fek-/praha-zpravy.aspx?c=A140529_2068854_praha-zpravy_bur
http://praha.idnes.cz/radnicim-kolem-prahy-utikaji-miliony-z-dani-fek-/praha-zpravy.aspx?c=A140529_2068854_praha-zpravy_bur
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1.4. Sociální služby 

Na území města jsou zajištěny některé sociální služby. Město provozuje ve vlastním objektu 

„penzion“ s byty, které jsou určené pro seniory (primárně) a dále osoby zdravotně postižené 

a sociálně slabé občany, poptávka v současnosti převyšuje kapacitu. V budově zároveň sídlí 

pečovatelská služba, která na základě smlouvy uzavřené v roce 2008 slouží za úhradu také 

okolním obcím.  

V oblasti zařízení sociálních služeb pro děti a mladistvé funguje na území obce zařízení pro 

mládež CESTA – Řevnice, které spadá pod Středisko výchovné péče Dobřichovice a 

v Řevnicích slouží jako oddělení s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou 

drogovou závislostí.  

Dá se přepokládat, že do budoucna vznikne potřeba např. denního stacionáře pro seniory a 

nabídka sociálních služeb pro děti a mládež (dětské centrum, nízkoprahový klub pro 

mladistvé ve věku od 15 do cca 21 let, služby zajišťující prevenci rizikových jevů). Bude 

žádoucí komplexně zmapovat celkové potřeby občanů a to zejména s ohledem na 

předpokládaný vývoj struktury obyvatelstva Řevnic (vyšší počet mladistvých a zvyšující se 

počet seniorů jako důsledek prodloužení průměrného věku dožití a stárnutí populace) a jeho 

měnící se potřeby.  

Vedle služeb zajišťovaných městem v Řevnicích působí občanské sdružení Náruč, které zde 

provozuje sociální firmu Modrý domeček s účelem vytvářet pracovní příležitosti pro osoby 

znevýhodněné na trhu práce. Sdružení zajišťuje chráněná pracovní místa se službou sociální 

rehabilitace a nabízí dospělým i dětem bezplatné služby odborného sociálního poradenství.  

Shrnutí  

Některé sociální služby jsou v lokalitě zajištěny (pečovatelská služba, domov pro seniory). 

Aktuální se jeví otázky rozšíření kapacit, resp. nabídky bydlení pro seniory, kde poptávka 

převyšuje nabídku, a zřízení denního stacionáře pro seniory.  

V oblasti dalších sociálních služeb je do budoucna potřeba sledovat potřeby zejména 

v oblasti prevence rizikových jevů u dětí a mládeže a z toho vyplývající potřebu nabídky 

sociálních služeb (terénní a nízkoprahové služby) pro tuto cílovou skupinu a cíleně zmapovat 

potřeby občanů skutečně využívajících nebo vyžadujících zřízení sociálních služeb a 

především odhadnout budoucí potřeby seniorů, jejichž počet se bude velmi pravděpodobně 

časem zvyšovat. 

1.5. Zdravotnictví 

V současné době se v Řevnicích nachází řada ambulantních zařízení, poskytujících odborné 

zdravotní služby soustředěné do šesti míst: Nestátní zdravotnická zařízení v Herrmannově 

ulici, zdravotní středisko v ulici Komenského, nestátní zdravotnické zařízení na náměstí 

Krále Jiřího z Poděbrad 42, zdravotnické zařízení v Sádecké ulici, Masarykově ulici 1044 a 

ulici 28. října 1160. Některé z těchto objektů, v nichž jsou zdravotnická zařízení, nejsou 

bezbariérová, což může být pro rodiče s dětmi, ale zejména pro seniory problém. Ve městě 

působí soukromá rychlá záchranná služba se sídlem v Mařákově ulici. Funguje jedna lékárna 

(U stříbrné hvězdy, na ul. Komenského).  

S výjimkou očního a kožního lékaře a ortopeda, kteří ordinují v blízkých Dobřichovicích, jsou 

ostatní základní odborné lékařské služby dostupné v místě; zdravotní služby specialistů 

využívají i obyvatelé okolních obcí. 
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Shrnutí 

Řevnice mají zajištěný přístup k základním zdravotnickým službám a ke službám specialistů. 

Do budoucna je žádoucí udržet stávající nabídku a zkvalitnit poskytování zdravotnických 

služeb, jejich formu a kapacitu a sledovat měnící se potřeby ve zdravotní péči. Samostatnou 

otázku tvoří odstranění bariér v objektech, v nichž jsou zdravotnická zařízení.  

1.6. Školství a vzdělávání  

Mateřské školy 

Řevnice provozují jednu mateřskou školu (v Mníšecké ulici), jejíž kapacita byla rozšířena 

v roce 2013 přístavbou. Současným potřebám ale celková kapacita zařízení nestačí. 

Rostoucí poptávku částečně pokrývají další zařízení: soukromá mateřská škola 

Bambinárium, občanské sdružení Pikolín a dvě školky lesního typu (Lesní mateřská škola Na 

dvorečku a Lesní školka ZeMě). V příštích letech se dá očekávat další nárůst dětí školního a 

předškolního věku město bude muset řešit otázku potřebných kapacit, např. i ve spolupráci 

se soukromými subjekty.  

I v případě předškolní péče se dá očekávat, že město bude sloužit jako spádové pro okolní 

obce. Další rozšiřování kapacit mateřské školy a zajištění provozu však musí být řešeno za 

finanční spoluúčasti těchto obcí, ze kterých děti budou dojíždět. 

Základní školství 

V Řevnicích funguje jedna základní škola. Město disponuje hlavní budovou školy ve Školní 

ulici č. p. 600 a vedle stojící budovou školní jídelny a areálem v Revoluční ulici č.p. 901, kde 

je nyní umístěn první stupeň. Ve snaze zajistit potřebnou kapacitu slouží vedle těchto budov 

k výuce provizorně také 2 místnosti v budově městského úřadu.  

Základní škola má nyní celkovou maximální povolenou kapacitu 508 žáků, ve školním roce 

2013/2014 ji navštěvují 452 žáci. Od září 2014 se odhaduje počet žáků na 490.  

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 zejména na druhý stupeň již dojíždějí i žáci z obcí, kde funguje malá 

škola (Zadní Třebaň, Mořina, Svinaře), odhadem 40% žáků základní školy je v současnosti 

„přespolních“. V nadcházejících letech se dle vyjádření MŠMT budou rušit malé školy a tím 

bude kladen velký nárok na školy spádové z pohledu jejich kapacity. 

Do budoucna je nutné zajistit provoz a údržbu budovy školy a školní jídelny a žádoucí rozšířit 

jejich kapacitu pro pokrytí potřeb nejen obyvatel města, ale i požadavků okolních obcí. ZŠ 

Řevnice již dnes funguje jako spádová škola a její další rozšíření by jistě přineslo i městu 

mnohé výhody, ale znamená nutné investice. Jednou z uvažovaných možností zvýšení 

kapacity školy je dostavba 1. patra na předním pavilonu budovy 1. stupně, město má na 

rozšíření školy připravený projekt.  

Stavba nové části budovy ve Školní ulici by vyřešila i potřebu narůstající kapacity 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“. 
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Základní umělecká škola  

Za dobře fungující se považuje základní umělecká škola (ZUŠ) Řevnice, dojíždí do ní i děti 

z Mníšku pod Brdy a poskytuje vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a 

literárně-dramatickém. K řevnické ZUŠ patří i další místo poskytovaného vzdělávání 

v Mníšku pod Brdy, které nabízí výuku v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Kromě 

toho škola nabízí pravidelně kurzy pro dospělé.  

Ve školním roce 2013/2014 je kapacita 350 žáků na 100% využita a zájem převyšuje 

kapacitu školy. Převis poptávky je zatím řešen otevřením kroužků při ZUŠ v doplňkové 

činnosti školy, kterých se účastní 120 dětí. ZUŠ dále pořádá keramické kroužky pro školky 

v Řevnicích a v Mníšku pod Brdy. V kurzech pro dospělé je 11 účastníků. V současné době 

vedení ZUŠ usiluje o navýšení kapacity, která byla od r. 2008 navýšena již dvakrát.  

ZUŠ pořádá množství pravidelných akcí.  

 V roce 2014 proběhl 6. ročník Regionální výtvarné soutěže. 

 Škola organizuje školní kola hudebních soutěží spadající do celostátní soutěže ZUŠ 

vyhlašované MŠMT, vedle toho pořádá i okresní kola soutěží, naposledy např. 

v dechových nástrojích a koncerty žáků pro MŠ a ZŠ.  

 Pravidelně probíhají zahajovací koncerty, na které jsou zvány osobnosti z hudební 

oblasti, vánoční a absolventské koncerty, koncerty v rámci Mixfestivalu.  

 Pravidelně se škola podílí na organizaci Fotosalónu. 

 V rámci výtvarného oboru se konají „Cesty za uměním“. 

Škola se s úspěchem účastní významných soutěží i v mezinárodním měřítku – mezinárodní 

výtvarné soutěže (UISAP), mezinárodní fotografické soutěži studentů (KHKISAC).  

Od léta minulého roku se škola snaží oživit prostor bývalého nádražního magacínu – konala 

se zde absolventská výstava, aktuálně zde probíhá výstava studentů a absolventů VŠUP 

Praha. 

Střední škola 

V současné době v Řevnicích není střední škola a neuvažuje se o jejím zřízení, přestože 

počet dětí a mládeže do 18-ti let věku roste, a to zejména s ohledem na nabídku středních 

škol v dojezdové vzdálenosti (Beroun, Radotín, Praha).  

Shrnutí  

Město čelí rostoucí poptávce po předškolních zařízeních a musí řešit potřebu navýšení 

kapacity základní školy a nevyhovující technický stav budov školy. 

Do budoucna lze předpokládat, že poroste počet dětí ve školním věku s ohledem na 

dojížďku dětí z okolních obcí. Rozšíření hlavní budovy základní školy dostavbou může nyní 

zajistit potřebnou kapacitu, případně vytvoří nezbytnou „rezervu“.  

Základní umělecká škola poskytuje širokou nabídku vzdělání v uměleckých oborech a má 

nyní maximálně využitou kapacitu. 

Podporu rozvoje a řešení otázek školství vidí občané Řevnic do budoucna jako jednu 

z hlavních priorit. 
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1.7. Kultura, sport, volný čas 

Město Řevnice nabízí řadu aktivit pro volný čas a bohatý kulturní i sportovní život, který 

zajištují místní spolky, z nichž některé zde mají dlouholetou nepřerušenou tradici, ale i řada 

nově vzniklých organizací: Sbor dobrovolných hasičů (od r. 1896), Dělnická beseda Havlíček 

(od r. 1904), Baráčníci (od r. 1929), Český svaz zahrádkářů, Český svaz včelařů, Myslivecké 

sdružení, Český kynologický svaz, Český svaz bojovníků za svobodu, Ochotnický divadelní 

spolek, Skautský oddíl Bobři. Šachový klub, Turisticko-vodácký oddíl Tuláci, TJ Sokol 

Řevnice, Házená Řevnice, TJ Slavoj Řevnice (fotbal), LTC Řevnice - tenisový klub M. 

Navrátilové, Národní házená, DTJ Řevnice, Řevnická sportovní, Rebelky O.K. (závodní 

skákání přes švihadlo), SBK Strike, Český rybářský svaz, Místní skupina Českého 

červeného kříže, Klíček (dětský taneční folklorní soubor), Dětský pěvecký sbor Chorus 

Angelus, Notičky (dětská lidová muzika), Proměny, občanské sdružení NÁRUČ, o. s. Gong, 

Řevnická deska -  sdružení občanů se zájmem o veřejný prostor. 

V sociální oblasti je příspěvkem pro rozvoj občanské společnosti sociální firma Modrý 

domeček, kterou provozuje občanské sdružení Náruč na náměstí ve formě kavárny a galerie. 

Modrý domeček na náměstí se postupně stal vítanou možností k setkávání mnoha místních i 

přespolních návštěvníků.  

Kulturní aktivity spolků doplňuje Městské kulturní středisko, které má ve správě unikátní 

přírodní amfiteátr - Lesní divadlo. Zde hrají nejen místní ochotníci, ale tento unikátní prostor 

slouží k pořádání koncertů (národní finále Porty) a představení profesionálních divadel 

(Dejvické divadlo zde pravidelně vystupuje v rámci Lesních slavností divadla). V řevnické 

sokolovně pravidelně promítá kino, jehož provoz zde zajišťuje neziskové sdružení Gong. 

Oblíbenými akcemi jsou Lesní slavnosti divadla, hasičský Majáles, Košíkářský trh a 

Královský průvod, nově také vánoční trhy. Množství kulturních akcí také pořádá nebo 

spoluorganizuje Základní umělecká škola Řevnice – koncerty. Výtvarná soutěž, fotosalon. 

V Řevnicích funguje veřejná knihovna.  

V rozvoji kulturní a vzdělávací činnosti hraje zásadní roli Zámeček, který slouží aktivitám 

ZUŠ a kulturního střediska, sídlí v něm knihovna a sál v 1. patře město využívá jako obřadní 

síň. Budova již dnes nevyhovuje z hlediska kapacity i požadavků na vybavení. 

Rekonstruovaný a případně rozšířený prostor by umožnil rozšíření aktivit a poskytl by větší 

prostory pro služby knihovny.  

Obyvatelé města mají k dispozici několik sportovišť: tenisové kurty (antukové u školy, 

nafukovací hala, antukové u fotbalového hřiště), dále tělocvičnu v TJ Sokol a otevřené 

stadiony - fotbalový a hřiště na házenou, volejbalové hřiště a beachvolejbalové. „Liďák“ 

nabízí multifunkční prostor, který může být využit a je využíván jako provizorní tělocvična. 

Koupaliště a bazén (krytý nebo otevřený) ve městě není, zájem je o vybudování říční 

plovárny.  

Shrnutí  

V Řevnicích se koná řada pravidelných kulturních či společenských akcí po celý rok a působí 

zde spolkové organizace a sportovní kluby. 

Oblast kultury vidí město jako jednu z klíčových oblastí prezentace města a možnost, jak 

výrazně prosadit Řevnice jako spádovou obec.  

Pokud jde o podmínky pro sport a oddech, v Řevnicích postrádají především možnost 

koupání a přes poměrně velký počet možností sportovního vyžití chybí obyvatelům také 
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veřejně přístupné sportoviště. Občané by také uvítali více stezek, které zpřístupní okolí 

města. Pro charakter života místní komunity je ale typické, že drtivá většina respondentů 

nejčastěji svůj volný čas tráví na vlastních zahradách, což opět podtrhuje význam této 

komodity pro řevnické obyvatele. V kontrastu s tím je naopak vidět tendence k obydlování 

veřejného prostoru.  

Řevnice by potřebovaly jednu velkou městskou sportovní halu v blízkosti škol. Tělocvična 

v TJ Sokol nevyhovuje svojí kapacitou (malý prostor), současně využívaná sportovní 

nafukovací hala nevyhovuje vybavením. 

1.8. Technická a dopravní infrastruktura  

Investice do obnovy zastaralé technické infrastruktury a kriticky nevyhovující dopravní 

infrastruktury jsou v posledních letech investiční prioritou města. 

Čištění odpadních vod a zajištění kanalizační sítě  

Základ dnešní čistírny odpadních vod (ČOV) byl položen v letech 2003-2004 a v roce 2010 

proběhlo její rozšíření z 2400 EO na 3700 EO, spolu s projektem rozšíření kanalizace a 

celkovými náklady cca 88,6 mil Kč. 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-NH4. 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.  

Kapacita ČOV v současnosti vyhovuje, i s výhledem na možný rozvoj města v uvažovaných 

rozvojových oblastech v souladu s územním plánem. V blízké budoucnosti ale čistírna bude 

vyžadovat rekonstrukci. V případě zájmu obce Zadní Třebaň o připojení bude potřeba 

kapacitu dále rozšířit (náklady bude hradit Zadní Třebaň). 

Po investicích do rozšíření kanalizace nadále chybí kanalizace ve čtyřech ulicích v lokalitě 

Vrážka; přetrvávají problémy s netěsnícím páteřním řádem do ČOV. 

Vodovod a splaškovou kanalizaci provozuje a udržuje městská firma EKOS Řevnice, spol. 

s r. o. 

Dešťová kanalizace 

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 Cihelna“. Město se zásadnímu řešení tohoto problému nevyhne. Je 

nutné respektovat významnou architektonickou hodnotu starých kamenných vodotečí a 

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

V případě vybudování dešťové kanalizace se předpokládají nutné investice cca 10 mil. Kč 

v oblasti „Za vodou“, kde je potřeba také vyřešit vlastnické vztahy k pozemkům. 

Z hlediska protipovodňové ochrany je třeba zajistit soubor opatření, akutně je nutné řešit 

problematiku přečerpávání vody (či jiného způsobu odvodu dešťových vod) z potoka Kejné a 
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dešťové kanalizace v době souběhu velké vody v potoce a Berounce při nutnosti uzavření 

stavidla v ochranné hrázi.  

Vzhledem k poloze Řevnic a opakujícímu se povodňovému ohrožení velkého počtu domů i 

obyvatel je dlouhodobě nutné protipovodňovou ochranu řešit komplexně jako soubor 

preventivních a kompenzačních opatření a v koordinaci s opatřeními přijímanými výše po 

toku.  

Vodní zdroje  

Zdrojem pitné vody je vodovod, převážná část Řevnic je napojena na veřejný vodovod, 

kvalita vody splňuje ČSN; rozbory vody v řevnickém vodovodu jsou zveřejňovány na 

stránkách provozovatele (EKOS Řevnice, spol. s r.o.); podle odhadu zástupců města max. 

10% domácností využívá vodu z vlastní studny. Kapacita sítě vyhovuje. Zájmům posílení a 

diverzifikace vodních zdrojů by pomohla revitalizace vodního zdroje „Selec“, včetně obnovy 

odstaveného vodojemu s kapacitou 150 m3, jedná se ale o finančně náročnou akci. 

Údržba a rekonstrukce vodovodních řadů 

Technický stav vodovodní sítě není dobrý, potrubí je zastaralé a ztráty na vedení jsou 

vysoké. 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. 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. 

Plyn a elektrická energie 

Obec je plynofikována, podíl obyvatel v obydlených bytech s plynem zavedeným do bytu činí 

podle posledního sčítání 81,0%. 

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. 

Stav elektrické sítě: na území města probíhá kabelizace i posilování vedení sítě, investorem 

je ČEZ.  

Tab. 7 Technická infrastruktura – vybavení domů a bytů; srovnání (SLDB 2011) 

Název územní 
jednotky 

Podíl obyvatel 
v obydl. bytech 
s vodovodem (%) 

Podíl obyvatel v obydl. 
bytech s plynem 
zavedeným do bytu (%) 

Podíl obyvatel v obydl. 
bytech s přípojem na 
kanalizační síť (%) 
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Černošice 99,9 58,0 89,8 

Dobřichovice 99,9 64,2 94,9 

Řevnice 99,9 81,0 57,6 

Zdroj, ČSÚ (SLDB 2011) 

Televizní a internetové připojení  

Na území Řevnic je televizní kabelový rozvod a několik soukromých poskytovatelů 

internetového připojení  

Veřejné osvětlení  

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 pouze udržuje veřejné 

osvětlení ve funkčním stavu, bez velkých investic, nové veřejné osvětlení řeší v místech, kde 

ČEZ sundává vrchní vedení v ulicích a s tím i příslušné sloupy, na kterých mělo město 

osvětlovací body veřejného osvětlení. 

Dopravní obslužnost hromadnou dopravou 

Město má velmi dobré železniční spojení s Berounem a Prahou; městem vede železniční trať 

171 Úvaly - Praha - Beroun. Jde o dvoukolejnou elektrizovanou celostátní trať, součást 3. 

koridoru, která sem z Prahy vede podél řeky Vltavy a jejího přítoku Berounky. Trať 171 slouží 

jako linka S7 v rámci pražského systému „Esko“ – v železniční stanici Řevnice zastavuje 

denně velké množství osobních vlaků, ve špičce jedou ve směru Praha až čtyři spoje za 

hodinu. Trať vede centrem města a s intenzivním provozem je spojeno také časté uzavírání 

přejezdů závorami (trať je tak zároveň významnou barierou oddělující obě území bez 

dostatečného řešení průchodnosti). 

Z města vedou autobusové linky např. do těchto cílů: Hořovice, Hostomice pod Brdy, Mořina, 

Praha, Strašice. V rámci Pražské integrované dopravy do města zajíždí linky příměstské 

hromadné dopravy č. 311 a 451. 

Dopravní síť 

 Pozemní komunikace 

Obcí procházejí silnice č. 115 v trase Praha Radotín - Dobřichovice - Řevnice – Hostomice, 

č. 116 Mníšek pod Brdy - Řevnice - Karlštejn – Beroun. 

V Řevnicích končí dálková cyklotrasa A1. 

 Individuální doprava a dopravní intenzita 

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 z Řevnic 1001 – 3000 vozů/24 

hod a silnice 116 z Řevnic 1001 – 3000 vozů/24 hod (zdroj: Celostátní sčítání dopravy 2010).  

Další dopravu přivádí silnice č. 11517 ze Zadní Třebaně. 

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 města není na takovýto počet 

automobilů postavená a dimenzovaná. Další zátěž bude znamenat plánované rozšíření 

bytové výstavby. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tra%C5%A5_171
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tra%C5%A5_171
http://cs.wikipedia.org/wiki/Osobn%C3%AD_vlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Autobus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99ovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hostomice_pod_Brdy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99ina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stra%C5%A1ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_II/115
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_II/116
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S nárůstem dopravy je spojena i zvýšená poptávka po parkování, město se potýká 

s nedostatkem parkovacích míst. Rezervy jsou v individuálním parkování vozidel 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 je 

již dnes spádovou oblastí, kdy do něj každé ráno 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. 

Ve městě není dostatek cyklostezek, chybí vyhrazené pruhy pro cyklisty a bezpečnostní 

prvky pro pohyb cyklistů na komunikacích a zázemí pro cyklisty, jako je např. úschovna kol 

na nádraží. 

Stav místních komunikací a chodníků  

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. 

Téměř 50% komunikací ve městě je s nezpevněným povrchem. Katastrofální stav se týká i 

chodníků, na mnohých místech chybějí chodníky úplně.  

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. Město má zpracovaný pracovní pasport 

komunikací a plán zásadních oprav místních komunikací do roku 2016, 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.  

Shrnutí  

Řevnice dlouhodobě trápí katastrofální stav místních komunikací a chodníků. To 

jednoznačně potvrdily také výsledky všech názorových průzkumů, které ukazují na zásadní 

důležitost zlepšení stavu komunikací pro všechny druhy dopravy, zejména automobilové. 

Po dopravní infrastruktuře je nejpalčivější oblastí nedostavěná kanalizace; podíl obyvatel 

s přípojem na kanalizační síť se postupně zvyšuje, chybí dobudovat splaškovou kanalizaci 

v malé části obce, prioritní je ale především dešťová kanalizace. 

Do budoucna bude potřeba hledat cesty ke zklidnění automobilové dopravy zejména 

v obytných zónách (příp. nově vymezit obytné zóny) a v blízkosti veřejných prostranství 

s vyšším pohybem pěších a cyklistů, a zamezit zahlcení stávajících komunikací rostoucím 

automobilovým provozem, zvláště v souvislosti s nově uvažovanou výstavbou v rozvojových 

lokalitách města. 

1.9. Hospodářská činnost, pracovní příležitosti a podnikání v obci  

Základním předpokladem úspěšného rozvoje i udržení mladých lidí ve městě je mj. zajištění 

odpovídající nabídky perspektivního zaměstnání.  

V okolí Prahy všeobecně je stále, oproti jiným krajům České republiky, poměrně malá 

nezaměstnanost. Míra registrované nezaměstnanosti v Řevnicích podle ČSÚ dosáhla v roce 

2011 3,74 %, (proti průměrné míře nezaměstnanosti ČR, která dosáhla 8,6 %). Velký počet 
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obyvatel denně vyjíždí za zaměstnáním; 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 malé provozovny podnikatelů, věnující se 

drobným službám.  

Největším zaměstnavatelem ve městě byl donedávna místní závod Eurovia, který 

zaměstnával cca 50 osob, ale ukončil výrobu a v současnosti nejsou známy další plány 

společnosti s opuštěným objektem. Více osob zaměstnává městský úřad a stanice HZS. 

Dále jsou zde provozovny drobných podnikatelů a živnostníků: potraviny (prodejna COOP, 

večerka, ovoce a zelenina, biopotraviny, prodej živých ryb, vinotéka), papírnictví, 

knihkupectví, noviny, domácí potřeby, elektro, prodej kol, autosalon Hyundai, zlatnictví, 

starožitnictví a kuchyňské studio; ze služeb pak kadeřnictví, kosmetika, realitní kancelář, 

autoškola, autoopravna, instalatérství, lékárna, zdravotnické potřeby aj. 

Na území města je jedna menší průmyslová zóna zvaná Cihelna, areál V Zátiší, kde má 

město zřízen technický dvůr, část plochy a objektů ale není aktuálně využívaná. Prostor má 

potenciál pro rozvoj drobného podnikání. V současnosti nejsou vymezené žádné oblasti jako 

rozvojové podnikatelské plochy.  

Nevyužívané plochy a objekty, které by přímo naplnily definici pojmu „brownfileds“, na území 

města nejsou, najdou se ale dlouhodobě zanedbaná nebo opuštěná místa, např. stará 

pískovna v lokalitě Za Vodou, bývalý kemp, který byl zdevastován při povodních v roce 2010 

nebo břehy Berounky. Aktuálně se jedná o osudu objektu bývalé továrny Eurovia, která zde 

ukončila provoz a objekt nabízí k prodeji.  

Lesní hospodářství  

Většina lesních ploch na katastru města je městským majetkem, výměra činí cca 450 ha. 

Tyto lesy mají charakter lesů rekreačních, s plánovanou těžbou a obnovou dle těžebního 

plánu. Lesy jsou součástí Hřebenů přináležejících k lokalitě Brd. Jsou zařazeny do kategorie 

lesů zvláštního určení (lesy rekreační) a lesů ochranných (lesy na méně příznivých 

stanovištích). 

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

ekonomiku lesní výroby v souladu se zřetelem na dlouhodobě udržitelný výnos z lesního 

hospodaření. 

Zemědělství  

Část zemědělské půdy je v soukromém vlastnictví osob, částí ve vlastnictví církve, tyto 

pozemky dosud obhospodařuje Pozemkový fond České republiky.  

 

Shrnutí 

V Řevnicích je nízká míra nezaměstnanosti, především díky pracovním příležitostem 

v Praze, příp. Berouně. Ve městě fungují jen menší soukromé provozovny. 

Do budoucna je žádoucí podporu rozvoje podnikatelských aktivit vhodně provázat s dalšími 

rozvojovými cíli, v souladu s vizí města, tzn. zejména služeb v místním cestovním ruchu, 

pohostinství atp.  
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1.10. Cestovní ruch 

Krásné údolí Berounky, malebná Brdská vrchovina, množství přírodních i historických 

památek v blízkém okolí a klid na okraji pražské aglomerace jsou magnetem, který i dnes 

láká své návštěvníky. Řevnice samotné jsou pak historicky bohatou lokalitou a nacházejí se 

zde zajímavá místa (historické stavby, pomníky, kostely, vily, památníky, apod.) a sami sebe 

považují za „bránu do Brd“. Blízkost Prahy, chybějící nabídka „moderních“ produktů 

cestovního ruchu (zejména zážitková a relaxační turistika) a nedostatečná propagace však 

mají vliv na to, že převažují cílené jednodenní turistické návštěvy a nikoliv pobyty, přičemž 

návštěvníci (turisté, cyklisté) většinou využijí Řevnic jako „přestupní“ místo pro cesty do okolí 

a ve městě samotném se nezdrží, tzn. nevyužijí místní služby a město tak ztrácí potenciálně 

významný zdroj příjmů.  

Město však potenciálu v cestovním ruchu dosud plně nevyužívá, podpora a propagace 

rozvoje cestovního ruchu ve městě a okolí není dostačující. 

Řevnice jsou výchozím bodem řady turistických cest, už na konci 19. století se zde objevila 

první značená cesta Klubu českých turistů, vedla od nádraží přes Strážný vrch s odbočkou 

na Babku a končila na Skalce.  

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 nemá vlastní informační centrum, ale zapojilo se do projektu společného informačního 

centra Mikroregion Dolní Berounka s cílem rozšířit propagaci města a okolí. 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. 

Shrnutí 

Řevnice mají dostatečný potenciál pro rozvoj šetrného cestovního ruchu, byť bude nejspíše 

i do budoucna převažovat jednodenní, resp. víkendová turistika.  

Městu chybí produkty cestovního ruchu (např. produkty s prvky zážitkové turistiky, programy 

s tématikou specifickou pro Řevnice apod.), kvůli kterým by návštěvníci do Řevnic jezdili, 

chybí informační a navigační systém i cílená propagace směrem k potenciálním 

návštěvníkům. 

Město by se mělo problematikou zabývat i proto, že cestovní ruch dnes obecně patří 

k tahounům místní ekonomiky, zlepšuje image města a jeho atraktivnost nejen pro 

návštěvníky, ale i pro současné a potenciální obyvatele.   

1.11. Životní prostředí  

Město se nachází v údolí na obou březích Berounky, při svazích Brdských Hřebenů, 

s relativně dobrou kvalitou ovzduší.  

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 pevnými, levnějšími 
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nekvalitními palivy, která znečišťují ovzduší v některých částech obytné zástavby. V období 

sucha vzniká problém se zvýšenou prašností.  

Okolní lesy i břehy Berounky tvoří atraktivní krajinný ráz území, řeka však zároveň 

představuje značné riziko v podobě pravidelných záplav. 

Území obce je tvořeno z téměř 86 % zemědělskou a lesní půdou: Zemědělská výroba má ale 

jen okrajový význam; jak zemědělská, tak lesní půda má především význam z pohledu 

krajinotvorného. Lesní porosty mají hodnotnou druhovou skladbu.  

Chráněná území nejsou na území Řevnic vyhlášena. 

Veřejná zeleň a veřejný prostor: stav zeleně v Řevnicích není na dobré úrovni. Kvalitní 

údržba zeleně je pro město finanční zátěží a dá se předpokládat její neustále zvyšování. 

V rámci stavu veřejných prostor obyvatelé města v dotazníkovém šetření nejčastěji 

vyjadřovali nespokojenost se znečišťováním ulic psy a nepořádkem kolem míst určených 

k třídění odpadu a neudržovanou zelení. Mezi dalšími problémy byly jmenovány nedostatek 

košů ve veřejných prostorech a zanedbaný vzhled některých částí města, poničený mobiliář.  

V oblasti odpadového hospodářství město vykazuje velmi dobrou úroveň třídění odpadu, 

důkazem může být úspěch v soutěži „My třídíme nejlépe“. Na území obce jsou rozmístěny 

kontejnery na tříděný odpad (papír, sklo, plasty) a  v areálu bývalé skládky komunálního 

odpadu Na Bořích je městskou firmou (EKOS Řevnice) provozován sběrný dvůr, kde mohou 

občané Řevnic v rámci limitu bezplatně ukládat stavební, komunální a velkoobjemový odpad 

a bezplatně také další druhy odpadů (biologický odpad, tonery, drobný elektroodpad, apod.). 

Velké rezervy v odpadovém hospodářství spočívají v likvidaci bioodpadu. Kompostování 

v zahradách rodinných domů je zatím jen omezené; v roce 2013 byla získána povolení a 

dotace na zřízení komunitní kompostárny.  

Problematickou oblast také tvoří vznikající černé skládky na území města, mezi lokalitami 

s černými skládkami jsou uváděny zejména okolní lesy, Vlasákův okruh, okolí letovského 

mostu a okolí hřbitova (dříve vybudovaná mezideponie).  

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 a vyvážen velkoobjemovými kontejnery na skládku TKO mimo Řevnice. 

Ostatní tuhé komunální odpady jsou vyváženy také mimo katastr města. 

Město disponuje vlastní čističkou odpadních vod. 

Na území města Řevnic se nevyskytují žádné výrazné staré ekologické zátěže, potencionální 

hrozbou se ale mohou stát provozy firmy Eurovia, pokud by zůstaly dlouhodobě opuštěné.  

Silniční doprava je podstatným zdrojem nejen emisí do ovzduší, ale také hluku. 

Automobilová a železniční doprava jsou dominantním zdrojem hluku pro velkou část území 

Řevnic. Město nemá vybudovaný obchvat a veškerá doprava je vedena centrem. Obyvatelé 

města se postavili proti vybudování protihlukových stěn podél železnice, které by výrazně 

narušily dosavadní ráz města. 

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

podzemních vod (pásmo hygienické ochrany podzemních zdrojů). Území leží v klimatickém 

regionu MT 1 – mírně teplý, suchý. 

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

jeví stávající řešení jako zcela nedostačující. 

Jistým rizikovým prvkem budoucího rozvojového potenciálu je pro město individuální 

rekreace. Chatové oblasti 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).  

Shrnutí  

Řevnice sice nemají vzhledem ke svému zahradnímu charakteru nedostatek zelených ploch, 

problémem je však jejich kvalita a obecně kvalita veřejných prostranství. Veřejná zeleň 

potřebuje koncepční a systematickou péči, obnovu a rozšíření.  

Z hlediska faktických údajů i vnímání stavu životního prostředí obyvateli města je stav 

životního prostředí vcelku uspokojivý. Místní lidé považují přírodní okolí za jednu z největších 

hodnot svého města, prostředí ve městě je pak naopak vnímáno velmi kriticky. Špatný stav 

veřejných prostor (garážové firmy, neudržované zeleně, špatný stav parteru centrálních 

veřejných prostor) spolu s řadou vlivů zhoršujících kvalitu životního prostředí (prašnost 

komunikací, emise z lokálních topenišť) činí urbánní prostředí jednou z priorit, kam by se 

měla obrátit pozornost budoucích opatření. 

1.12. Řízení a rozvoj obce  

Komunikace mezi městem a obyvateli, účast veřejnosti na rozhodování  

Město využívá pro prezentaci a informování o činnosti radnice informační kanály, především 

tisk a webové stránky města. 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 servery, kde občané 

nacházejí aktuality a potřebné informace z chodu městského úřadu a města. Na webových 

stránkách města jsou uveřejňovány zápisy z jednání Zastupitelstva a Rady města. Obecní 

rozhlas není funkční, jeho obnova není plánována. Pro rychlé aktuální informování občanů 

město uplatňuje zasílání SMS zpráv a v komunikaci běžně využívá elektronickou poštu.  

Správa města je svěřena do rukou zastupitelů, občané se ale mohou zapojovat do řešení 

nejrůznějších problémů města, prostřednictvím pracovních skupin, komisí, výborů apod. 

Rada města vytváří komise jako své iniciativní a poradní orgány, dobře fungují např. sociálně 

zdravotní a letopisecká komise. Efektivnějšímu využití potenciálu komisí by pomohla 

intenzivnější komunikace a jasnější určení jejich statutu a mandátu. Rada města v uplynulém 

období zřídila dále např. komisi stavební, komisi pro životní prostředí, pro investiční akci 

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

přednádraží prostor a komisi pro prodej nemovitostí. 

Rada města vytvořila další prostor pro lepší komunikaci s občany města zavedením 

pravidelné návštěvní hodiny pro osobní setkání s obyvateli Řevnic. 
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Výsledky komunálních voleb 2010 v Řevnicích: účast voličů byla vyšší než průměr v kraji, 

59,31%, proti 52,13 %. Zvoleno bylo 15 zastupitelů se zastoupením stran: Sdružení STAN, 

NK (4), ODS (3), SNK - místní sdružení celkem (3), TOP 09 (3), Sdružení SNK ED, NK (2). 

Kvalitní, transparentní a efektivní výkon veřejné správy  

Město postupně zavádí 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. 

Z kapacitních důvodů úřadu a s ohledem na velikost města není na úřadě zřízen samostatný 

odbor, resp. samostatná osoba odpovědná za agendu rozvoje, plánování, investic. 

Spolupráce mezi obcemi  

Město Řevnice je členem Svazku obcí regionu Dolní Berounka. Tento svazek tvoří kromě 

Řevnic dalších jedenáct obcí. Předsedou svazku je od roku 2012 starosta Řevnic 

L. Kvasnička. V rámci tohoto svazku město spolupracuje při zajišťování úkolů a problémů 

přesahujících správní rámec území města, pomáhá rozvíjet společnou koncepci rozvoje 

včetně zajištění financování těchto záměrů. 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. 

Město se již v roce 2009 zapojilo do strategického plánu Leader Místní akční skupiny (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 TJ Sokol Řevnice.  

Územně plánovací dokumentace 

Důležitým nástrojem ovlivňování územního rozvoje je územní plánování. 

Jeho prostřednictvím je regulován způsob využití území, koordinována realizovaná výstavba 

apod. s cílem zabezpečit soulad přírodních a civilizačních prvků.  

Vzhledem k tomu, že v posledních letech byly informace o nutnosti zpracování jednotlivých 

částí dokumentace poměrně nesourodé, stupeň zpracování územní plánovací dokumentace 

je ponechán na libovůli a iniciativě samotných obcí. Nejvíce obce žádají o prostředky 

z Ministerstva pro místní rozvoj, a to především na dotační titul Program obnovy venkova. 

V současnosti je pro žádost o prostředky z POV i jiných dotačních programů nutná pouze 

zpracovaná urbanistická studie. 

V roce 2008 byly zpracovány, v důsledku přijetí nového stavebního zákona, územně 

analytické podklady pro ORP Černošice, jež jsou v souladu s tímto zákonem pořizovány pro 

území obce s rozšířenou působností a jsou podkladem pro tvorbu územních plánů a 
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regulačních plánů. Obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, 

omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (tzv. limity využití území), záměrů 

na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení 

problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (tzv. rozbor udržitelného rozvoje 

území).  

V současné době probíhá zpracování územního plánu města. Strategický plán poskytne 

informace o dlouhodobém směřování a zájmech rozvoje města, které by se do územního 

plánu měly promítnout. Strategický plán na rozdíl od územního plánu neřeší, kde bude jaká 

aktivita lokalizována, ale vymezuje, co je možné v řešeném území rozvíjet. 

Shrnutí  

Město poskytuje informace o své činnosti a postupně buduje systém zpětných vazeb a 

vytváří možnosti pro vyjádření reakcí obyvatel na svá rozhodnutí. Podle získaných názorů 

veřejnosti by si více pozornosti zasloužila forma a obsah poskytování informací o plánování 

a rozvoji města, o veřejných zakázkách, o chystaných kulturních a společenských akcích. 

Přehlednosti webových stránek např. pomůže rozdělení informací do sekcí zvlášť např. pro 

místního občana, pro návštěvníka, jiné informace na nich bude hledat podnikatel.  

Důležitým nástrojem pro budoucí rozvoj Řevnic bude nový územní plán, která se právě 

zpracovává a který by měl odrážet dlouhodobé strategické rozvojové priority města.  

Řevnice mají významnou pozici a jsou aktivní obcí v rámci mikroregionu - Svazku obcí 

regionu Dolní Berounka a zapojují se do společných projektů.  

1.13. Rozpočet a financování  

Struktura příjmů obce 

Příjmovou stránku rozpočtu města obecně tvoří daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové 

příjmy a přijaté dotace.  

Tab. 8 Podíly zdrojů příjmů rozpočtu města v letech 2012-2013 

 2012 2013 

Daňové příjmy 51,2 % 47,8 % 

Nedaňové příjmy 9,7 % 9,7 % 

Kapitálové příjmy 2,8 % 21,2 % 

Přijaté dotace 36,4 % 21,3 % 

Daňové příjmy rozpočtu upravuje zákon. Nedaňové příjmy tvoří zejména příjmy z vlastní 

činnosti obce (podnikání obce, nájmy, odvody příspěvkových organizací, prodej 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – nemovitosti, pozemky, prodej finančního 

majetku (akcie, majetkové podíly). 

Největší příjmy rozpočtu města přicházejí z rozpočtového určení daní. Stát přerozděluje 

vybrané daně podle určitých koeficientů na jednotlivé obce a těm tyto částky vyplácí. Jediná 

daň, která zůstává v obci celá, je daň z nemovitosti, tzn. 100% výběru na dani z nemovitostí 

na svém katastru může město použít v rámci svého rozpočtu.  

Dalšími, co do objemu výrazně menšími, příjmy jsou místní poplatky, např. za psy a za 

odpady, odvody z výherních automatů a správní poplatky. Důležitou součástí příjmů je 
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rovněž příspěvek státu na výkon státní správy. Z něho obec hradí služby, které poskytuje, a 

přitom by je měl vykonávat stát, jedná se zejména o matriku a stavební úřad. Další položkou 

jsou příjmy z nájmů a služeb. 

Finanční situace města je podle vyjádření zástupců města a na základě rozboru výsledků 

hospodaření vcelku dobrá, daří se postupně řešit dluhy z minulých let vzniklých především 

v souvislosti s hospodařením a organizačními změnami v organizacích zřizovaných městem. 

To přirozeně neznamená, že mají Řevnice dostatek finančních prostředků na realizaci všech 

rozvojových plánů a investic. Rozpočet na rok 2014 byl postaven sice jako ztrátový, počítá 

ale s finanční rezervou a schodek je město schopno zaplatit z přebytku minulých let. 

Výdaje 

Tab. 9 Skladba výdajů v letech 2012 a 2013
4 

 2012 2013 

Všeobecná veřejná správa a služby  17,1 % 23 % 

Služby pro obyvatelstvo  33,2 % 55,1 % 

Sociální věci a politika zaměstnanosti  3,1 % 3,3 % 

Bezpečnost státu a právní ochrana  0,3 % 2,6 % 

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,1 % 0,2 % 

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 46,3 % 15,8 % 

Město se snaží realizovat úspory, např. soutěžením ceny dodávek elektřiny a plynu. Běžné 

výdaje je schopno platit z pravidelných příjmů, na investice si částečně, ale umírněně bere 

komerční půjčky, které zvládá splácet. Město má zdroj vlastního kapitálu v pozemcích, 

kterých se ale v současnosti nechce bez zásadního důvodu zbavovat. Není přirozeně zcela 

snadné zajištění dostatečných prostředků na řešení dlouhodobých problémů, zejména 

projekty rekonstrukcí technické a dopravní infrastruktury a veřejných prostor, a řešení 

havarijních situací souvisejících se zastaralou nebo nevhodně budovanou infrastrukturou. 

Strategické plánování by se mělo stát jedním z používaných nástrojů koordinace financování 

rozvoje města.  

Výhled  

Zvýšení daňových příjmů závisí na celkové ekonomické situaci celé země. Potenciál příjmů 

do roku 2020 je v oblasti dotací v rámci nového programovacího období EU. V současnosti 

město splácí jeden úvěr, výhledově počítá s úvěrem na investiční projekt pro základní školu. 

Významné chystané investiční projekty budou financovány z větší části z dotací, vlastní podíl 

financování měst pokryje z vlastního rozpočtu, jedná se o projekty rekonstrukcí komunikací, 

revitalizace zeleně a projekt revitalizace přednádraží. Zásah do rozpočtu obce může 

znamenat pravděpodobná v blízké budoucnosti vyvolaná potřeba rekonstrukce ČOV a 

vodovodního řadu. Negativní dopad mj. i na finanční situaci města mohou mít mimořádné 

situace typu povodní.  

Přehled realizovaných investic a projektů oprav v období 2008-2013, aktuálně prováděných 

a plánovaných investic uvádí tabulky uvedené v příloze strategického plánu.  

                                                
4
 Kompletní rozpočty a informace k finančnímu hospodaření města lze najít např. na 

http://monitor.statnipokladna.cz/2014/obce/detail/00241636  

http://monitor.statnipokladna.cz/2014/obce/detail/00241636
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2. SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza umožní kvalifikované utřídění znalostí o řešeném území. Cílem analýz 

SWOT je uspořádat a zhodnotit výchozí silné a slabé stránky obce pro formulaci strategické 

rozvojové vize obce a hlavních strategických cílů podle stanovených problémových oblastí. 

SWOT analýza tak představuje most mezi analytickou a návrhovou částí strategického 

plánu, neboť je klíčová pro identifikaci hlavních problémů a vymezení rozvojové strategie. 

Silné (S - strenghts) a slabé (W - weeknesses) stránky tvoří tzv. vnitřní analýzu orientovanou 

na přítomnost a popisující staticky současný stav, spočívající v hodnocení vnitřních faktorů, 

které může svým působením město ovlivnit, na kterých může být při plánování stavěno 

anebo naopak, které je třeba zlepšit.  

Příležitosti (O - opportunities) a hrozby (T - threats) představují analýzu vnější, jež je 

zaměřena na budoucnost a dynamický pohled na řešené území. Týká se hodnocení vnějších 

faktorů, se kterými je nutno v řešeném území počítat, popř. se je snažit využít. SWOT 

analýza tak představuje most mezi analytickou a návrhovou částí strategického plánu, neboť 

je klíčová pro identifikaci hlavních problémů a vymezení rozvojové strategie. 

2.1. Analýza současného stavu situace z pohledu problémů a potřeb města 

Podkladem pro SWOT analýzu byly:  

 předchozí strategické plány 2008-2013, 2004-2018; 

 jednání participační skupiny; 

 SWOT analýzy zpracované pro účely přípravy územního plánu (občanská sdružení Za 

vodou a Řevnická deska); 

 výsledky názorového průzkumu občanů (462 vyplněných dotazníků);  

 výstupy z diskuzního fóra pro klíčové aktéry; a 

 vlastní shromáždění veřejně dostupných dat. 

2.2. Vnitřní analýza – silné a slabé stránky 

Vnitřní analýza je rozdělena do několika tematických oblastí: 

 charakter území 

 lidský potenciál, bydlení a domácnosti, sociální a kulturní infrastruktura 

 technická a dopravní infrastruktura  

 hospodářská činnost, nezaměstnanost a podnikání v obci  

 životní prostředí, veřejný prostor 

 správa obce, řízení a financování rozvoje  

 

Charakter území  

SILNÉ STRÁNKY 

 město zahradního charakteru se 
specifickou prvorepublikovou atmosférou 
nepoškozenou developerskými projekty 
ani panelákovou výstavbou, atraktivní pro 
bydlení i pro rekreaci 

 oblast předurčená ke klidnému bydlení i 

SLABÉ STRÁNKY 

 malé využití potenciálu města i přirozené 

“spádovosti“ obce 

 chybějící vize rozvoje města vtělená do 

strategického a investičního plánu 

 neatraktivní nebo zanedbané některé 
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rekreaci 

 život v bezprostředním sousedství 
brdských lesů 

 nezdevastovaná malebná krajina kolem 
Berounky 

 geografická poloha, otevřený charakter 
území  

 dostupnost hlavního města do 30 minut 

 rozvojový potenciál - část města, kde 
vznikají z původně rekreačních objektů a 
na travnatých plochách nové objekty 
k trvalému bydlení  

lokality  

 nevyužitá příležitost “prodat“ řevnické 

genius loci a zdejší významné osobnosti 

(např. M. Navrátilová, l. Herman, M.D. 

Rettigová)  

 roztříštěnost názorů na budoucnost 
města 

 propojení zástavby okolních obcí se 
zástavbou Řevnic včetně související 
infrastruktury 

 

 

Lidský potenciál, bydlení a domácnosti, sociální a kulturní infrastruktura  

SILNÉ STRÁNKY 

 tradice kulturního a sportovního vyžití 

(Lesní divadlo, kino, Lidový dům, 

sportoviště, cyklostezka, Sokolovna, 

výchozí místo pěší turistiky); spolková 

činnost 

 nadstandartní občanská vybavenost - ZŠ, 

ZUŠ, MŠ a několik privátních školek, 

zdravotnická zařízení, pošta, penzion 

s pečovatelskou službou, blízkost 

nákupních možností v supermarketech, 

služby zajišťované privátními firmami; 

hotel (Berounka), několik celoročně či 

sezónně otevřených restaurací a vináren, 

čajovna 

 dobrá vzdělanostní struktura obyvatelstva 

 zajímaví lidé s velkým kulturním 

potenciálem  

 dostupnost složek IZS – v místě základna 

ZS Trans Hospital, stanice HZS 

Středočeského kraje, obvodní oddělení 

Policie ČR 

 sociální projekt Modrý domeček a jeho 

pověst prezentovaná v médiích 

SLABÉ STRÁNKY 

 nedostatečná kapacita ZŠ a MŠ 

 chybějící domov pro seniory 

 chybějící denní stacionář pro seniory 

 krátká pracovní doba některých služeb 
(pošta). 

 chybějící (některé) specializované 
obchody (…) 

 chybí kvalitní stravovací restaurační 
zařízení 

 chybí sociální byty 

 

Technická a dopravní infrastruktura  

SILNÉ STRÁNKY 

 dobrá dostupnost do Prahy i Berouna - 

časté vlakové spojení, několik 

příjezdových komunikací, částečně 

napojených na rychlostní silnici R4 

Strakonická a dálnici D5 

 neexistence hlučných provozů 

SLABÉ STRÁNKY 

 celkové zanedbání infrastruktury a její 

běžné údržby 

 nedokončená kanalizace; kanalizační síť 

zatížena velkým množstvím balastních 

vod; nevyřešený odvod dešťové vody 

z komunikací; nevyřešené přečerpávání, 
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 vlakové spojení, několik příjezdových tras 
do Prahy 

 napojení na cyklostezku směrem na 

Prahu 

 míra plynofikace 

 pokrytí internetem 

 

či jiný způsob odvodu dešťových vod 

v případě uzavření stavidla Kejnského 

potoka 

 z větší části zastaralá a poruchová 

vodovodní síť; úniky;  

 neudržované komunikace s převážně 

nezpevněným povrchem, prašnost, 

bláto, chybějící chodníky; výtluky 

 chybějící koncepce oprav a údržby;  

 nevyjasněné majetkové vztahy 

k pozemkům pod komunikacemi 

(komplikace pro opravy a výstavbu 

nových povrchů) 

 nevyhovující stav jediných veřejných 

příjezdových komunikací do oblasti Za 

vodou a jejich okolí 

 dlouhé intervaly závor vlakových 

přejezdů - z toho vyplývající nebezpečné 

přecházení uzavřených závor a 

využívání nevyhovující komunikace 

k objíždění 

 špatné napojení místních cyklostezek na 
dálkové trasy  

 chybí propojení cyklostezky na Beroun, 
Český kras 

 nedostatek cyklostezek a zázemí pro 
cyklisty ve městě 

 zanedbaná údržba veřejné zeleně podél 
místních komunikací  

 garážové firmy zasahující do veřejných 

prostor a komunikací 

 chybějící bezpečnostní prvky na 

vozovkách  

 velké množství bariér pro osoby se 

sníženou pohyblivostí včetně kočárků 

 zastaralé a poruchové veřejné osvětlení, 

svítidla, stožáry i kabelové vedení 

 zátěž z dopravy – hluk, zplodiny a 

nedostatek parkovacích míst 

 parkování automobilů na chodnících 

 zatížení města tranzitní dopravou  

 

Hospodářská činnost, nezaměstnanost a podnikání v obci 

SILNÉ STRÁNKY 

 služby zajišťované privátními firmami 

 nízká nezaměstnanost 

SLABÉ STRÁNKY 

 absence rekreačního zařízení a jiných 
služeb cestovního ruchu 

 nevyužití potenciálu místních 
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podnikatelů a jejich investic 

 

Životní prostředí, vzhled města a veřejný prostor  

SILNÉ STRÁNKY 

 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 

 přirozené centrum kolem náměstí Krále 

Jiřího z Poděbrad 

 krásné přírodní okolí, řeka Berounka a její 

levý břeh s velkými zatravněnými 

plochami 

 velkorysé plochy zahrad, velký podíl 

vzrostlé zeleně 

 klidná lokalita  

 dobré podmínky pro třídění odpadu; 

dlouhodobá tradice a rozvoj třídění 

odpadu 

 zlepšující se kvalita vody v Berounce 

SLABÉ STRÁNKY 

 špatný stav přednádražního prostoru; 

nerealizované projekty řešící 

přednádražní prostor 

 nedořešené hlavní náměstí 

 zanedbaná údržba veřejné zeleně 

 nezájem lidí o údržbu vlastního majetku, 

neschopnost města přinutit majitele 

k údržbě 

 nedostatečná protipovodňová opatření 

v okolí Berounky  

 špatný přístup k řece; neupravený stav 

břehů a hráze kolem Berounky 

(především v okolí cyklostezky); 

nevyužitý rekreační potenciál řeky 

(promenáda, plovárna, hospůdka); 

znečištěné okolí řeky 

 chybějící protipovodňová a 

protipřívalová opatření na drobných 

vodních tocích při přívalových deštích.  

 absence nových nápadů a iniciativ ve 

veřejném prostoru (chybí trhy nebo 

kulturní a společenské akce v plenéru) 

 větší dojezdová vzdálenost do sběrného 

dvora, neexistence dočasně 

umísťovaných kontejnerů na ulicích 

(dočasná sběrná místa)  

 nedostatečná kapacita velkých sběrných 

míst pro tříděný odpad 

 odpadky a znečištění kolem stávajících 

sběrných míst 

 systém sběru tříděného odpadu 

zneužívaný podnikatelskou sférou 

 chybějící chodníky, přechody 

 chybí orientační systém i městský 

mobiliář  

 poničený mobiliář 

 znečištění ulic psy 

 nedostatečné pouliční osvětlení 

 drobná kriminalita, krádeže aut 

 prašnost nezpevněných komunikací 

 znečištění ovzduší lokálními topeništi a 

pálením na zahradách 
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 hluk při údržbě zahrad, resp. 

nerespektování nedělního klidu 

 černé skládky 

 zanesené Tůně 

 nerespektování dopravního značení 

 nárůst nepřizpůsobivých občanu, kteří 

se soustředí v centru obce a znečišťují 

veřejný prostor  

 

Správa obce, řízení a financování rozvoje 

SILNÉ STRÁNKY 

 postupně zvyšování objemů prostředků 
získaných z dotací na investiční akce  

 vytváření a udržování komunikačních 
kanálů pro tok informací z radnice 
k občanům 

 snaha o úspory výdajů rozpočtu, např. 
soutěžením dodávek energií 

 zapojení do regionálních struktur  

SLABÉ STRÁNKY 

 špatná vymahatelnost vyhlášek (odpady, 

pití alkoholu na veřejnosti)  

 nedostatečná kontrola bezpečnosti 

v městě, způsobená nepřítomností 

Městské policie / nedostatečná činnost 

policie  

 nevyužitý potenciál práce některých 

komisí Rady města 

 nedostatečné/chybějící provozní 

informace o rekonstrukcích apod.  

 nedostatečné přehledné informace o 

dění ve městě a službách pro občany 

 nedostatečné přehledné informace o 

využívání rozpočtu města 

 nedostatečně fungující spolupráce 

s některými spádovými obcemi, 

například v oblasti školství či územního 

plánování 

 nerovnoměrné investice do různých 

částí města  

 malá motivace a nízká míra zapojení 

občanů do spolufinancování menších 

projektů 

 

2.3. Analýza budoucích vnějších příležitostí (O) a ohrožení (T) 

Mezi faktory, které je nutné brát v úvahu při určení příležitostí a ohrožení, jsou např. změny 

zákonů, ekonomické změny na národní a mezinárodní úrovni, sociální a politické změny, 

demografické změny, infrastruktura na regionální a národní úrovni 

Některé budoucí trendy (vlivy) nelze vyhodnotit jednoznačně: jeden faktor může být 

příležitostí i ohrožením; Např. růst obyvatel Řevnic přistěhováním: počet obyvatel, struktura, 

zda se přihlásí k trvalému pobytu, kolik z nich bude denně vyjíždět do škol a za prací atd., 

bude mít vliv jak na další příjmy města, tak na potřebu rozšiřování služeb, a to i veřejných (ve 

školství, zdravotnictví, dopravě). Tento vývoj může mít pozitivní i negativní důsledky pro život 

ve městě. 
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Hlavní pozitivní faktory – příležitosti:  

1) Ústup ekonomické krize a prostředky evropských fondů v novém programovacím období 

(2014-2020): přinese větší příjmy do rozpočtu města, resp. ojedinělou příležitost 

investičních prostředků. 

2) Zlepšování demografické a sociální struktury přistěhovalectvím do města (mladé rodiny, 

vzdělaní aktivní lidé): tím může být podpořen i růst poptávky obyvatel po službách 

(včetně dopravy, MŠ a ZŠ), kultuře, sportu a zapojení do činnosti místních spolků. 

3) Podpora růstu zájmu o návštěvu města a zájmu lidí (zejm. obyvatel Prahy) o víkendovou 

rekreaci: povede k rozvoji cestovního ruchu s příležitostí k rozvoji služeb pro návštěvníky 

a investicím do infrastruktury, kterou budou moci využít i místní obyvatelé (cyklostezky, 

říční plovárna, funkční kemp). 

4) Optimalizace železniční trati: může přinést snížení hladiny zvuku a zlepšení průjezdnosti 

městem, vést k řešení parkování v oblasti nádraží.   

Hlavní negativní faktory - hrozby:  

1) Nižší daňové příjmy v důsledku nepříznivého vývoje ekonomiky země, resp. daňového 

systému pro obce: může zapříčinit nenaplnění očekávaných příjmů rozpočtu, úbytek 

volných finančních zdrojů v rozpočtu na rozvoj a údržbu majetku města, ohrožení 

plánovaných investic. 

2) Nezvládnutá stavební expanze města - živelná nová výstavba, snaha zmenšit nutnou 
minimální plochu pozemku k nové výstavbě, zahušťování výstavby, přestavba rodinných 
domů na bytové domy, uvolnění dalších ploch k výstavbě bez rozšíření infrastruktury: 
může ohrozit životní prostředí, přinést úbytek zeleně, změnu charakteru zástavby a 
zhoršení vzhledu lokality, znamenat chybějící občanskou vybavenost, vést k přeměně 
města v noclehárnu pro Prahu. 

3) Zvyšující se zátěž z automobilové dopravy - nárůst tranzitní nákladní dopravy, tranzitní 
osobní dopravy: hluk, zhoršení kvality ovzduší, nebezpečný pohyb pro chodce a cyklisty, 
nedostatek parkovacích míst. 

4) Všeobecný nárůst dlouhodobě nezaměstnaných a nezaměstnanosti absolventů: nižší 
daňové příjmy do rozpočtu města, snížení životní úrovně občanů Řevnic, úbytek 
návštěvníků města a obecně turistů, útlum zájmu o kulturu, sport a zájmovou činnost. 

5) Nepříznivý sociodemografický vývoj projevující se růstem počtu obyvatel důchodového 
věku: nutnost vyšších výdajů do sociální oblasti, snížení životní úrovně obyvatel Řevnic 
nedostatek mladších lidí pro spolkovou činnost. 
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3. Návrhová část  

3.1. Strategická vize rozvoje města  

Formulace rozvojové vize je úvodním krokem při tvorbě strategické části dokumentu. 

K naplnění této vize by mělo směřovat zpracování samotné strategie a z ní vyplývající 

realizace konkrétních rozvojových projektů. Vize je definována na základě závěrů 

vyplývajících z analytické části. 

Strategická vize je dlouhodobou představou o žádoucí a současně reálně dosažitelné 

budoucnosti města. Strategická vize, pokud je to možné, by měla postihnout nejdůležitější 

rozvojové aspekty města a požadovaný stav města v klíčových rozvojových oblastech 

(„strategické priority rozvoje“) a v časovém horizontu vymezeném roky 2014 až 2024 

rozpracovaný následně pomocí specifických rozvojových cílů a návrhů opatření.  

Cíle a opatření strategického plánu města budou směřovat společně k naplnění níže 

uvedených strategických priorit a vize rozvoje města.  

Vize rozvoje 

Řevnice v roce 2024 jsou svébytným městem s jedinečnou vilovou zástavbou 

neporušenou necitlivými developerskými projekty. Město pečuje o veřejná prostranství a 

zeleň, klade důraz na kvalitu života pro všechny generace svých obyvatel. V duchu 

tradice rozvíjí kulturu, klade důraz na vzdělání a podporuje občanské aktivity. Je 

vyhledávaným centrem služeb pro občany okolních obcí. Díky živému dění ve veřejném 

prostoru města a jedinečné okolní přírodě je atraktivním místem pro krátkodobou 

rekreaci a volnočasové aktivity Pražanů. 

Naplnění vize má tuto podobu:  

- Město si při rozvoji zachovává charakter rezidenčního zahradního města 

s rodinnými domy, vysokým podílem zeleně, čistotou, pořádkem, estetickým vzhledem 

všech svých částí a kvalitním životním prostředím a zároveň poskytuje svým 

obyvatelům vysokou úroveň bezpečnosti, občanskou vybavenost a kvalitní veřejné 

služby, přičemž usměrňuje citlivé rozšiřování výstavby s navazující infrastrukturou. Údolí 

řeky Berounky spoluutváří charakter místa; město se stará o kvalitu okolního prostředí 

řeky a využívá její rekreační potenciál.  

- Řevnice jsou přitažlivým místem pro obyvatele a občany širšího okolí a atraktivním 

vyhledávaným místem krátkodobé rekreace návštěvníků, zejména z Prahy.  

- Město podporuje nabídku a rozvoj aktivit kulturního a sportovní vyžití a další 

zájmové a volnočasové aktivity pro místní obyvatele.  

- Město má vyřešené otázky dopravy, školství, zdravotní péče a sociálních služeb. 

Řevnice se starají o své starší a sociálně potřebné spoluobčany; město sleduje a 

předvídá demografický a sociální vývoj struktury obyvatelstva a reaguje na měnící se 

související potřeby v oblasti infrastruktury a služeb. Ke zlepšování vzdělanostní 

struktury občanů zabezpečuje přístup ke kvalitnímu základnímu vzdělávání a rozvíjí 

různé formy mimoškolního vzdělávání. 
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- Město vytváří a podporuje příležitosti pro podnikání zejména v drobných službách a 

cestovním ruchu, využívá svůj rozvojový potenciál v ekonomické sféře k nabídce služeb 

pro okolní obce a k podoře nově přicházejících podnikatelů. Vyvíjí aktivitu k rozvoji 

místního cestovního ruchu a systematickému zapojení města do regionálního cestovního 

ruchu. 

- Vedení města, spolky, podnikatelé a jednotliví občané komunikují a spolupracují při 

řešení záležitostí, kde sdílí společný zájem. 

- Město vnímá přirozenou pozici spádového centra a spolupracuje s okolními obcemi 

v záležitostech rozvoje a při řešení věcí společného zájmu.  

3.2. Klíčové rozvojové oblasti a strategické priority  

Strategický plán rozvoje se soustředí na tři oblasti, ve kterých formuluje strategické priority, 

které mají klíčový význam pro naplnění vize rozvoje Řevnic a život ve městě. Pro naplnění 

vize plán dále v těchto klíčových rozvojových oblastech navrhne specifické cíle a vhodná 

opatření. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešené problémy města byly podle příslušnosti rozděleny do vymezených rozvojových 

oblastí, ve kterých byly identifikovány prioritní směry rozvoje města tzv. priority. Stanovení 

priorit v rámci rozvojových oblastí probíhalo na základě vypracovaných analytických 

materiálů (profil města, SWOT analýza, diskuse v participační skupině). V rámci tří 

rozvojových oblastí bylo určeno 11 priorit a v dalším kroku pro každou z priorit navrženy 

Oblast rozvoje 

Priorita 

Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl n 

Opatření 1 Opatření 2 Opatření n 

Příklady vhodných aktivit 

Navrhování, posouzení, příprava, realizace a hodnocení projektů 
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specifické cíle – každá priorita je vymezena cíli, kterých má být realizací strategie dosaženo. 

V návrhové části jsou dále pro tyto cíle stanovena opatření, které vedou k jejich naplnění. 

1. Životní prostředí, dopravní a technická infrastruktura, veřejný prostor 

1.1. Péče o vzhled města a veřejný prostor  

1.2. Zajištění kvality a řízení péče o životní prostředí 

1.3. Zlepšení podmínek pro cyklistický a pěší provoz  

1.4. Zlepšení technické a dopravní infrastruktury města  

2. Obyvatelstvo, občanská vybavenost, rozvoj lidských zdrojů  

2.1. Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb 

2.2. Podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit  

2.3. Školství a vzdělanost  

3. Správa a řízení rozvoje města, ekonomický rozvoj a rozvoj území 

3.1. Posílení ekonomické základny, rozvoj malého a středního podnikání  

3.2. Podpora rozvoje turistického ruchu 

3.3. Efektivní správa a řízení rozvoje města; vnější vztahy 

3.4. Udržitelný stavební a prostorový rozvoj  

 

3.3. Specifické cíle a opatření 

Tato část strategického plánu přináší přehled strategických cílů a návrhu vhodných 

konkrétních opatření pro jejich naplnění.  

1. Rozvojová oblast Životní prostředí, dopravní a technická infrastruktura, veřejný 

prostor 

Celkový charakter Řevnic coby rezidenčního zahradního města spoluvytváří množství a stav 

veřejné zeleně, rozsáhlé plochy zeleně zahrad na soukromých pozemcích, kvalita životního 

prostředí, čistota a estetický vzhled ulic a veřejných prostor, kvalita komunikací.  

Specifické cíle se zaměřují na posílení kvality vzhledu města, životního prostředí a zejména 

doprovodné infrastruktury. Dokončení a rekonstrukce všech sítí a dopravní infrastruktury dle 

koncepčně a jasně stanovených priorit je základním předpokladem dalších aktivit v oblasti 

péče o vzhled města a veřejný prostor. Tyto by měly být provázány s realizací investic do 

infrastruktury tak, aby veškeré investice byly vynakládány co nejúčelněji.  

Úpravy nebo revitalizace veřejných prostranství (centrální prostory města mezi náměstím 

Krále Jiřího z Poděbrad, náměstí u Zámečku a prostor před nádražím a další parkové či 

přírodě blízké prostory jako břehy řeky, Havlíčkovy sady ad.) budou řešeny komplexně; dílčí 

prvky jako je např. výsadba zeleně nebo nákup a instalace prvků mobiliáře by měly být 

prováděny v souladu s celkovou projednanou a přijatou koncepcí řešení vzhledu a funkce 

daného místa. K tvorbě studií a plánů revitalizace veřejných prostranství budou přizvání 

odborníci – urbanisté, architekti; město má k dispozici některé již dříve zpracované podklady 

(např. námětová studie Řevnice, zpracovaná v r. 2005 společností AP Atelier), které může 

využít jako inspiraci nebo vodítko. Při projektech úprav a revitalizace veřejných prostranství 

se kromě toho v minulosti osvědčilo zapojení zapojit veřejnosti do plánování, např. formou 

tzv. „plánovacích víkendů“. To přispívá mimo jiné i k posílení vztahu mez i městem a jeho 

občany a širšímu „přijetí“ konceptu změn. 
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Řeka Berounka, která protéká městem, a její břehy mají potenciál stát se územím aktivně 

využívaným místními obyvateli i jako vyhledávaný cíl návštěvníků. Pro využití tohoto 

potenciálu strategie navrhuje zpracovat a postupně realizovat plán celkové revitalizace 

břehů, následné údržby a šetrného komerčního využití. V rámci opatření na revitalizaci břehů 

je možné následně připravovat projekty vybudování plovárny (v místech původních plováren) 

a vytvoření zázemí pro drobné služby v cestovním ruchu.  

Pro kvalitu životního prostředí v sídle je důležité ekologické nakládání s odpady, ochrana 

podzemních a povrchových vod a ochrana ovzduší. Zásadními projekty pro vytvoření 

základních podmínek protipovodňové ochrany je koncepční řešení odvodu dešťových vod 

v obci a taktéž vod do území obce přitékajících (zejména neregulované toky a vodoteče). 

Součástí preventivních opatření při ochraně před povodněmi by měla být adekvátní opatření 

v lesním hospodářství a obecně při hospodaření v krajině.  

V oblasti dopravy je prioritou dokončení dopravní infrastruktury a zlepšení podmínek pro 

bezpečnost dopravy a pohybu účastníků provozu na komunikacích. Plány na zlepšení 

situace by měly zahrnout opatření na zklidnění dopravy a zvýšení prostupnosti železniční 

trati.  

1.1. Strategická priorita Péče o vzhled města a veřejný prostor 

1.1.1. Cíl: Udržet vysoký podíl kvalitní veřejné zeleně ve městě 

Opatření: 

O Inventarizace zeleně, stanovení ploch a charakteru zeleně, o které má město 

kapacitu se starat 

O Plán údržby, která stanoví priority pro údržbu zeleně (např. lipová alej u 

nádraží, Havlíčkovy sady, Stránka, břehy Berounky) 

O Nastavení režimu údržby zeleně včetně finanční rozvahy udržování zeleně a 

zajištění kvality údržby 

1.1.2. Cíl: Zlepšit estetický vzhled a kvalitu veřejných prostranství5 

Opatření:  

O Pasportizace (inventarizace) městského mobiliáře 

O Doplnění vhodného mobiliáře (např. orientační systém, zastávka na nám. 

Krále Jiřího z Poděbrad6) 

O Vypracovat a prosazovat plnění plánu údržby mobiliáře 

O Plán revitalizace klíčových veřejných prostor širšího centra a jejich propojení 

pro zlepšení prostupnosti (propojení prostor přednádraží, historického náměstí 

Jiřího z Poděbrad a náměstí u zámečku, území kolem řeky a propojení na 

levý břeh Berounky)  

O Řešit Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad jako centrální atraktivní prostor 

O Omezení odstavného parkování na chodnících 

O Motivační projekty pro zapojení občanů do zlepšení vzhledu a kvality 

veřejných prostor 

1.1.3. Cíl: Zvýšit estetickou kvalitu břehů a okolí kolem Berounky  

                                                
5
 Kvalita by měla být odvozena od celkové vize města – zachování a zdůraznění specifického rázu zahradního 

města.  
6
 Nad tímto konkrétním projektem by měla proběhnout diskuze, nad umístěním zastávky v Řevnicích. 
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Opatření: 

O Revitalizace a údržba břehů (studie využitelnosti břehů: poptávka, potřeby, 

možnosti – co, kde a za jakých podmínek možno udělat; koncepce revitalizace 

obou břehů řeky) 

O Zpřístupnění řeky (zejména v místech pro koupání) 

1.1.4. Cíl: Zlepšit údržbu pozemků v osobním vlastnictví obyvatel  

Opatření: 

O Lepší vymahatelnost vyhlášek 

O Pozitivní motivace obyvatel k údržbě pozemků 

O Nabídky služeb pro likvidaci odpadů  

1.1.5. Cíl: Odstranit bariéry pro vstup do veřejných prostor a přístup k objektům veřejné 

správy, veřejné dopravy a služeb pro osoby se sníženou pohyblivostí 

Opatření: 

O Zmapování bariér ve městě (městský úřad, pošta, zdravotnická zařízení) a 

jednání s vlastníky objektů o možnostech stavebních úprav nebo zřízení 

služeb osobní asistence  

O Zohlednění opatření na odstranění bariér v dopravní studii 

1.2. Strategická priorita Zajištění kvality a řízení péče o životní prostředí 

1.2.1. Cíl: Zavést účinný systém protipovodňové ochrany 

Opatření: 

O Zlepšení odtokových poměrů ve městě 

O Zajištění odtoku/odčerpání potoka Kejná a dalších drobných vodních toků 

v případě dešťů 

O Zajištění správce a údržba vodotečí (kvalitnější komunikace s příslušným 

vodosprávním úřadem) 

O Plán odvodu dešťových vod v katastru obce (zmapování a možnost využití 

původních historických systémů odvodu) 

O Komplexní program protipovodňové ochrany (preventivní a nápravná 

opatření), vč. plánu realizace a finanční rozvahy  

1.2.2. Cíl: Zajistit funkční systém třídění odpadů  

Opatření: 

O Optimalizace nákladů hospodaření s odpady a funkčnosti systému, např. 

kontrola adekvátního využívání sběrného dvora, optimalizace počtu sběrných 

míst a četnosti svozu 

O Kultivace a údržba sběrných míst 

O Rozšíření systému o sběr dalších komodit 

O Minimalizace zneužívání systému třídění komerčními subjekty 

O Zajištění vzdálenostně dostupnějšího sběrného dvora ve městě 

1.2.3. Cíl: Snížit množství emisí škodlivých látek z lokálních zdrojů (lokálních topenišť, 

pálení, prach z komunikací);  
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Opatření: 

O Podpora „čistých“ technologií v soukromém i průmyslovém využití 

O Zprostředkování informací a poradenství v oblasti programů finanční podpory 

na modernizaci zdroje vytápění (a ohřevu teplé vody) pro fyzické osoby  

O Čištění komunikací 

O Uplatnění alternativních způsobů likvidace rostlinného odpadu nebo pálených 

odpadů 

O Vymezení budoucnosti skládky a jejího okolí           

1.2.4. Cíl: Posílit ekologickou stabilitu krajiny 

Opatření: 

O Propojení ÚSES na katastru obce 

O Revitalizace Tůní jako opatření retence vody v krajině  

O Lesní hospodářství podporující zpomalení odtoku vody (obnova a vybudování 

retenčních nádrží, např. Na Pišťáku, rozšíření ploch lesů zvláštního určení) 

1.2.5. Cíl: Zvýšit zájem a informovanost obyvatel o stavu životního prostředí 

Opatření: 

O Systém informování o kvalitě vody v Berounce (kvalita vod na různých 

místech, zejména pod výpustěmi u chatových osad) 

O Realizace osvětových kampaní k tématům ochrany životního prostředí a péče 

o veřejný prostor, i ve spolupráci s jinými subjekty (např. NNO)  

1.2.6. Cíl: Snížit energetickou náročnost obecních budov 

Opatření: 

O Zateplení budovy školy a dalších objektů ve vlastnictví města  

O Realizace úspor energií v objektech ve vlastnictví města 

1.3. Strategická priorita Zlepšení podmínek pro cyklistický a pěší provoz  

1.3.1. Cíl: Zajistit bezpečných pohyb chodců a cyklistů po městě7  

Opatření: 

O Vytvoření dopravní studie, která vymezí problematická místa, stanoví možná 

opatření (doplnění a zvýšení bezpečnosti přechodů, chodníků; bariéry na 

komunikacích pro osoby se sníženou pohyblivostí, obytné zóny, pěší zóny, 

systém parkování, atd.), která zvýší bezpečnost dopravy a prostupnost území 

pro chodce a cyklisty  

O Při obnově a budování nových komunikací zohledňovat prvky zklidňující 

dopravu (retardéry, malé kruhové křižovatky, zálivy, apod.), využívat úspěšné 

postupy z jiných měst a obcí ČR a v zahraničí 

O Při schvalování stavebních povolení klást důraz na vytváření dostatečného 

počtu parkovacích míst na vlastním pozemku, prosazovat finanční spoluúčast 

na zřizování a údržbě veřejných parkovišť 

                                                
7
 Propojit s opatřeními cíle 1.1.2. – vhodné urbanistické zásahy zvyšující atraktivitu prostoru pro pěší – větší 

přítomnost chodců ve VP zvyšuje jeho bezpečnost, auta zpomalují, omezení kriminality  
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O Zklidnění dopravy mimo centrum obce (např. využití dopravního značení 

obytné zóny) 

O Zvýšit prostupnost objektu železniční trati pro pěší a nemotorovou dopravu 

(spolupráce se SŽDC)  

1.3.2. Cíl: Vybudovat infrastrukturu pro cyklodopravu  

Opatření: 

O Zajištění mobiliáře pro cyklisty (možnost bezpečného parkování), zejména 

v centrální části města a u veřejných objektů  

1.3.3. Cíl: Omezit tranzitní automobilovou dopravu ve městě 

Opatření: 

O Zklidnění dopravy ve městě (úpravy silnic zpomalující auta) 

O Omezení vjezdu nákladních automobilů do centra obce (Mníšecká, ČS 

armády, Komenského) 

1.4. Strategická priorita Zlepšení technické a dopravní infrastruktury města  

1.4.1. Cíl: Zajistit bezproblémový provoz inženýrských sítí  

Opatření: 

O Zkvalitnění evidence informací o stavu inženýrských sítí 

O Koordinace stavebních prací při výstavbě a rekonstrukci inženýrských sítí a 

další infrastruktury  

O Vytvoření operativní spolupráce s provozovateli sítí 

1.4.2. Cíl: Zajistit účinný systém odvodu splaškových a dešťových vod 

Opatření: 

O Celková koncepce řešení odvodu splaškových a dešťových vod (řešení 

v logických krocích a návaznostech) 

O Koncepční dostavba stokové sítě 

1.4.3. Cíl: Zajistit bezproblémové zásobování pitnou vodou 

Opatření: 

O Zmapování současné vodovodní sítě 

O Dobudování sítě a nastavení režimu účinné údržby 

1.4.4. Cíl: Zajistit funkční veřejné osvětlení 

Opatření: 

O Zmapování a provedení revize problematických částí  

O Doplnění chybějícího osvětlení 

O Osvětlení kritických míst (např. přechody) 

1.4.5. Cíl: Dobudovat systém komunikací ve městě a zajistit jeho údržbu  

Opatření: 

O Zpracování plánu dobudování a oprav komunikací 
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O Realizace plánu 

O Zlepšovat technický stav chodníků (každoroční soupis chodníků, které jsou ve 

špatném technickém stavu a jejich postupná oprava). 

1.4.6. Cíl: Vyřešit systém parkování v centru města 

Opatření: 

O Zpracování dopravní studie parkování pro celé území města 

O Zonace a stanovení pravidel pro parkování na celém území města v souladu 

s dopravní studií 

O Kontrola dodržování stanovených pravidel ve spolupráci s Policií ČR 

O Zřízení vlastní Městské policie nebo využití služby Městské policie jiné obce 

1.4.7. Cíl: Napojit město na dálkové cyklotrasy 

Opatření: 

O Napojení na dálkovou trasu do Berouna 

 

2. Rozvojová oblast Obyvatelstvo a občanská vybavenost, rozvoj lidských zdrojů  

Občanská vybavenost výrazně přispívá k celkové kvalitě života ve městě. Zejména pro starší 

obyvatele a rodiny s dětmi je důležitou podmínkou kvalitního života dostupnost sociálních a 

zdravotnických služeb. Specifické cíle se v této oblasti zaměřují především na mapování 

potřeb a včasné naplánování nutných investic nebo systémových kroků pro zajištění 

potřebných služeb; město má ve svém vlastnictví objekty, které pronajímá a může tak získat 

prostory i pro účely vybudování např. zařízení poskytujícího sociální a zdravotní služby, 

sociálních bytů apod. (příkladem je končící smlouva se společností Penco ve „staré škole“). 

Opatření pro zajištění kvality služeb v osobě zahrnují i vyjednávání se soukromými vlastníky 

o zlepšení podmínek poskytování služeb. Do budoucna je možné také uvažovat o podpoře 

ze strany města podnikatelům v sociálních službách  

Občanské aktivity jsou zdrojem bohatého veřejného života, který přispívá k posilování 

sociálních vazeb a významnou měrou posiluje pocit sounáležitosti s komunitou a vztah 

obyvatel k obci. Řevnice mají bohatou tradici spolků a zájmových organizací, které usnadňují 

zapojení obyvatel do veřejného života a pomáhají posilovat místní komunitu a pocit 

sounáležitosti. Město chce v rámci svých možností s využitím finančních a nefinančních 

nástrojů podporovat spolky a místní sdružení a pokračovat v akcích, které se ve městě 

zabydlely a mají zde svou tradici a zaměřit se na propagaci využití nabídky městských 

zařízení k pořádání dalších kulturních akcí.  

Pro rozvoj lidských zdrojů a udržení příznivé vzdělanostní struktury občanů Řevnice mají 

zájem zabezpečit přístup ke kvalitnímu základnímu vzdělávání a rozvíjet různé formy 

mimoškolního vzdělávání. Očekávaný nárůst nově narozených dětí vyvolá poptávku po 

zařízeních předškolního výchovy a základního vzdělávání v místě. Vedle investic do 

rozšiřování kapacit je nutné počítat také s výdaji na zlepšení technického stavu stávajících 

objektů, které slouží vzdělávání. V oblasti vzdělávání město funguje jako spádová lokalita a 

kapacity mateřské i základní školy jsou poptávány obyvateli okolních obcí. Prioritou je tak 

zajištění dalších kapacit a dojednání podmínek umisťování dětí z dalších obcí.  
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Dnešní obyvatelé Řevnic jsou sportovně aktivní, ve městě funguje několik sportovních klubů 

a spolků. Ve městě ale chybí větší městská sportovní hala nebo tělocvična v blízkosti 

základní školy a místní obyvatelé by uvítali veřejně přístupná sportoviště a říční plovárnu.  

2.1. Strategická priorita Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb 

2.1.1. Cíl: Zvýšit dostupnost sociálních služeb obyvatelům města a jeho spádové oblasti  

Opatření: 

O Zmapování potřeb občanů na základě principů komunitního plánování 

sociálních služeb 

O Podpora vzniku terénních a pobytových sociálních služeb pro obyvatele (LDN, 

denní stacionář pro seniory) 

O Budování sociální infrastruktury s přednostním využitím objektu staré školy 

nebo jiných stávajících objektů 

2.1.2. Cíl: Předcházet projevům sociopatologických jevů a vzniku sociálně vyloučených 

lokalit na území města  

Opatření: 

O Podpora stávajících neziskových organizací a spolků zaměřených na 

volnočasové aktivity dětí a mládeže 

O Využití prostor Zámečku pro nabídku činností pro teenagery  

O Vybudování nízkoprahového atraktivního bezbariérového prostoru pro 

teenagery  

2.1.3. Cíl: Zvyšovat kvalitu a dostupnost zdravotnických služeb 

Opatření: 

O Jednat s majiteli o zachování budovy pro účely zdravotnictví a snižování 

bariér, budování bezbariérových přístupů 

O Zachovat možnost výstavby zdravotnicko-administrativní budovy na určeném 

pozemku ve vlastnictví města. 

O Využít vhodné objekty pro účely poskytování zdravotnických služeb (vytipovat 

vhodné objekty, využít stávající objekty, např. budovu staré školy) 

2.2. Strategická priorita Podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit  

2.2.1. Cíl: Zachovat a rozvíjet tradici působení Lesního divadla, vč. budování zázemí a 

úprav okolí  

Opatření: 

O Rekonstrukce hlediště 

O Vybudování prostor pro parkování pro návštěvníky s omezenou pohyblivostí 

O Vybudování orientačního systému pro směrování návštěvníků do divadla 

2.2.2. Cíl: Rozšířit nabídku kulturních a společenských akcí pro obyvatele i návštěvníky 

města 

Opatření: 

O Podpora činnosti místních zájmových spolků 

O Podpora konání velkých kulturních akcí  
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O Podpora vzniku a pravidelného konání nových akcí oživujících veřejný prostor, 

které přitáhnou pozornost  

O Podpora činnosti Městského kulturního střediska 

O Rozrůznění infrastruktury pro konání kulturních a společenských akcí 

O Rozšíření nabídky služeb místní knihovny 

2.2.3. Cíl: Zvýšit nabídku možností pro sportovní aktivity místních obyvatel  

Opatření: 

O Vybudování větší městské sportovní haly nebo tělocvičny v blízkosti základní 

školy 

O Vybudování a údržba veřejně přístupných sportovišť na území města 

O Podpora činnosti a sdružení občanů organizujících pravidelnou sportovní 

činnost 

O Vybudování říční plovárny 

O Zvážit možnosti revitalizace pozemku bývalého kempu nebo jeho obnovy; 

vstoupit do jednání s majitelem kempu 

2.2.4. Cíl: Zajistit kvalitní stav kulturních a sportovních zařízení  

Opatření: 

O Údržba, modernizace a rekonstrukce budov sloužících ke konání kulturních 

akcí v majetku města  

O Údržba, modernizace a rekonstrukce sportovních zařízení v majetku města 

O Podpora obnovy památek na území města 

O Budování a údržba prostor pro pořádání akcí ve veřejném prostoru  

2.3. Strategická priorita Školství a vzdělanost  

2.3.1. Cíl: Zajistit dostupnost kvalitního základního a mimoškolního vzdělávání pro místní 

žáky 

Opatření: 

O Rozšíření kapacity stávajících budov místní školy (realizace přístavby) 

O Rekonstrukce budovy školní jídelny 

O Rozšíření kapacity školní jídelny 

O Uplatnění pobídek pro učitele (např. stabilizační byty pro pedagogy) 

O Poskytovat podle možností města vhodné prostory pro organizované aktivity 

mimoškolního vzdělávání a volnočasové aktivity dětí a mládeže 

O Vytvoření podmínek pro volnočasové aktivity dětí a mládeže 

2.3.2. Cíl: Zpřístupnit základní vzdělávání poptávce okolních obcí 

Opatření: 

O Zvýšení spoluúčasti okolních obcí na investicích do zařízení a vybavení škol 

O V závislosti na dostupné kapacitě nabízet místa ve škole okolním obcím 

(smlouvy o spádovosti uzavírané s okolními obcemi) 
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2.3.3. Cíl: Zajistit dostupnost předškolních zařízení 

Opatření: 

O Optimalizace kapacity mateřských škol v závislosti na počtu dětí (mateřské 

školy provozované městem, spolupráce se soukromým nebo neziskovým 

sektorem)  

2.3.4. Cíl: Zajistit kvalitní stav objektů pro poskytování vzdělávání  

Opatření: 

O Rekonstrukce a modernizace školních budov 

O Zlepšení technického stavu budov (vč. využití stávajícího projektu rozšíření 

školy pro zlepšení technického stavu) 

 

3. Rozvojová oblast Správa a řízení rozvoje města, ekonomický rozvoj a rozvoj území 

Poloha v zázemí hlavního města s nabídkou pracovních příležitostí a vzdělanostní struktura 

s vysokým podílem obyvatel se středoškolským a vysokoškolským vzděláním přispívá 

k tomu, že Řevnice nyní nemusí přímo řešit problém nezaměstnanosti a s tím spojených 

nepříznivých sociálních efektů. Zároveň se město dlouhodobě rozvíjí na konceptu 

residenčního místa a otázky vytváření pracovních míst a rozvoje podnikání nebyly 

v minulých letech prioritou. Malé a střední podnikání je ekonomickým motorem v území a 

město má svoji roli při podpoře jeho rozvoje. Městu přináší ekonomický prospěch 

prostřednictvím vytváření nových pracovních míst a jako zdroj příjmu pro veřejný rozpočet, 

rozšíření nabídky služeb a lepší vybavenost místním obyvatelům. Vyplatí se proto do 

budoucna zaměřit se na možnosti podpory rozvoje drobného podnikání ve službách pro 

občany a návštěvníky a v šetrném cestovním ruchu. 

Na ekonomickou stabilitu v místě má pozitivní vliv rozvoj cestovního ruchu a Řevnice mají 

potenciál nabídky poznávacích, sportovních a oddechových aktivit pro návštěvníky, v rámci 

rozvoje šetrné krátkodobé turistiky. Město pro tento účel navrhuje několik specifických cílů na 

podporu rozvoje cestovního ruchu a konkrétní opatření ke zvýšení atraktivity lokality pro 

návštěvníky a zlepšení propagace a nabídky produktů a služeb. Město při tom může těžit 

z blízkosti a dostupnosti pro obyvatele Prahy.  

Tato rozvojová oblast se zaměřuje i na vnitřní fungování městského úřadu a jeho vnější 

vazby a navrhuje specifické cíle pro zlepšení výkonu veřejné správy, spolupráci mezi 

obcemi, komunikaci města s občany a zapojení občanů do plánování a rozhodování 

v záležitostech veřejného zájmu. 

Pro udržitelný stavební a prostorový rozvoj území musí město využít dostupné nástroje 

k usměrnění nové výstavby. Řevnice v současné době (jaro 2014) připravují nový územní 

plán, je to příležitost promítnout strategické rozvojové cíle do závazného dokumentu využití 

území. Už dnes ale může město vytvářet a využívat regulační plány pro řízení stavebního a 

prostorového rozvoje území a ovlivnit jednání dalších subjektů v území v souladu s vizí 

rozvoje města. 
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3.1. Strategická priorita Posílení ekonomické základny, rozvoj malého a středního 

podnikání  

3.1.1. Cíl: Podpořit zaměstnanost ve městě  

Opatření: 

O Zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných na práci ve městě 

O Spolupráce s úřady práce (mladiství po škole)  

O Oživení využití plochy Cihelny pro rozvoj drobného podnikání 

3.1.2. Cíl: Posilovat příjmovou stránku rozpočtu města  

Opatření: 

O Zvýšení počtu obyvatel přihlášených k trvalému pobytu z nově přistěhovalých  

O Zvýšení podílu externích zdrojů na financování rozvoje města 

O Využití potenciálu technických služeb a prostoru bývalé skládky EKOSu pro 

realizaci zdrojů příjmů (odpadové hospodářství)  

3.1.3. Cíl: Zlepšit využití ploch brownfileds  

Opatření: 

O Oživení využití plochy průmyslové zóny ve staré cihelně 

O Zasadit se o řešení budoucího způsobu využití objektu společnosti Eurovia  

3.2. Strategická priorita Podpora rozvoje turistického ruchu 

3.2.1. Cíl: Zefektivnit využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu  

Opatření: 

O Zlepšení kvality služeb v cestovním ruchu 

O Vybudování orientačního systému v centru města (informační a navigační 

infrastruktura)  

O Tvorba produktů cestovního ruchu s využitím místního potenciálu a tradic (vč. 

produktů a služeb zážitkové turistiky) 

O Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu ve městě 

3.2.2. Cíl: Zvýšit zájem potenciálních návštěvníků o Řevnice a posílit image města 

v pražské aglomeraci  

Opatření: 

O Propagace města k potenciálním návštěvníkům 

O Podpora rozšiřování nabídky služeb pro jednodenní turistiku a víkendovou 

rekreaci 

O Širší informovanost o nabídce volnočasových příležitostí a akcí  

O Plánování a koordinace akcí ke zvýšení návštěvnosti 

3.2.3. Cíl: Využít kvality přírodního prostředí pro zvýšení atraktivity města pro obyvatele a 

návštěvníky  

Opatření: 

O Využití rekreačního potenciálu Berounky 

O Údržba turistických stezek  

O Vybudování naučné stezky 
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3.3. Strategická priorita Efektivní správa a řízení rozvoje města; vnější vztahy 

3.3.1. Cíl: Zajistit efektivní výkon veřejné správy  

Opatření: 

O Zajištění lepší vymahatelnosti místních vyhlášek 

O Modernizace nástrojů k vykonávání svěřených agend samosprávy a státní 

správy) 

O Odborné průběžné vzdělávání pracovníků městského úřadu 

O Vyšší informovanost občanů o otázkách rozvoje města a dění na radnici 

O Zachování hodiny veřejnosti na zasedání Rady města 

3.3.2. Cíl: Zajistit bezpečnost života ve městě 

Opatření: 

O Zajištění služby městské policie  

O Vytvoření vhodného formátu vtažení místních obyvatel a podnikatelů do 

sledování nebezpečných jevů (ohlašovací systém, adaptace modelu 

„community policing“) 

O Vymezení podmínek a vytvoření návrhu na zavedení kamerového monitoringu 

vybraných lokalit  

3.3.3. Cíl: Zvýšit efektivitu řízení města posílením role střednědobého a strategického 
plánování  

Opatření: 

O Vytvoření pozice koordinátora rozvoje nebo komise pro realizaci strategického 

plánu 

O Určení osobních odpovědností a pravidelná aktualizace strategického plánu 

O Tvorba plánu investic 

O Posílení práce komisí Rady města 

3.3.4. Cíl: Posílit sounáležitost občanské komunity  

Opatření: 

O Zapojení veřejnosti při přípravě a realizaci místních projektů 

O Podpora zapojování zejména mladších lidí do místní spolkové činnosti 

O Podporovat iniciativy obyvatel pro společné investice („komunitní projekty“)  

O Vyhledávat a vytvářet příležitosti pro zapojení občanů do projektů obnovy 

vzhledu města formou finanční spoluúčasti 

3.3.5. Cíl: Posílení spolupráce s nejbližšími obcemi  

Opatření: 

O Koordinace aktivit a rozvojových záměrů s okolními obcemi, zejména v oblasti 

školství a územního plánování 

O Spojení úsilí pro zajištění kofinancování rozvojových projektů 

O Přenos zkušeností - „dobré praxe“ okolních obcí 
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3.4. Strategická priorita Udržitelný stavební a prostorový rozvoj  

3.4.1. Cíl: Usměrnit rozšiřování výstavby s navazující infrastrukturou s ohledem na 

zachování současného charakteru zástavby, nezmenšování ploch zeleně v intravilánu a 

udržení charakteru „malého“ rezidenčního místa  

Opatření: 

O Zachování v nově budovaných lokalitách formy rodinných nízkopodlažních 

domů a vyššího podílu ploch veřejné zeleně 

O Uplatnění požadavků na vybudování dostatečné infrastruktury při bytové 

výstavbě v nově budovaných lokalitách 

O Tvorba a vhodné uplatnění regulačních plánů (pro vybrané lokality) 

3.4.2. Cíl: Citlivě řešit rostoucí propojení zástavby okolních obcí se zástavbou Řevnic 

včetně související infrastruktury 

Opatření: 

O Oddělování intravilánů okolních obcí zelení 

O Koordinace s okolními obcemi, Prahou a Středočeským krajem při organizaci 

využití okolní krajiny 

3.4.3. Cíl: Zachovat charakteristický vzhled bytové zástavby  

Opatření: 

O Minimalizovat udělování výjimek a povolování dělení pozemků pro výstavbu 

O Podporovat projekty s (finanční) účastí veřejnosti – opravy cest, fasád atd. 

O Vytvářet a uplatňovat vhodné regulační plány  

3.4.4. Cíl: Prevence potenciálních sociálních, dopravních a urbanistických problémů, 

vyplývajících z očekávaného pokračování bytové výstavby 

Opatření: 

O Sledovat a v rámci možností města ovlivnit a připomínkovat investice 

v rozvojových oblastech 
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4. Implementační část  

Implementační část strategického plánu zahrnuje kroky a doporučení pro provádění 

strategického plánu. Základní rámec realizace rozvojové strategie předpokládá kroky 

schválení strategického plánu, ustavení organizační struktury pro jeho realizaci, zpracování 

ročního akčního plánu vázaného na rozpočet města a pravidelné sledování a vyhodnocování 

a případná aktualizace strategie. Samotná strategie je uskutečňována formou projektů – akcí 

a aktivit, které jsou postupně navrhovány pro schválená opatření, připravovány, prováděny a 

vyhodnocovány.  

Účelem zpracování strategického plánu je přispět k pokračování procesu žádoucích změn 

udržitelného rozvoje města Řevnice. Nejdůležitějším kritériem hodnocení úspěšnosti 

strategického plánu není jeho vlastní zpracování, ale následná schopnost vedení města 

rozpracovat přijatou strategii do konkrétních realizačních úkolů (projektů) a stanovit proces 

pro jeho průběžnou kontrolu a aktualizaci. 

4.1. Management strategie, organizační zajištění 

První podmínkou postupného úspěšného naplnění strategického plánu rozvoje je jeho 

schválení a naplnění několika předpokladů:  

1. Strategický plán (SP) bude schválen Radou města a zastupitelstvem města jako 

koncepční dokument o žádoucím rozvoji města Řevnice do roku 2024.  

2. Řízení a realizace strategického plánu bude co nejjednodušší, avšak s možností 

zapojování občanů.  

3. Strategický plán bude jednou ročně vyhodnocen a aktualizován.  

4. Ze strategického plánu bude s uvážením konkrétních podmínek pro následující 

kalendářní rok a s posouzením zpracovaných projektových záměrů odvozen akční plán 

(AP).  

5. Rozhodující podíl na řízení a realizaci strategického plánu budou mít Zastupitelstvo 

města, Rada města a jí vytvořená Komise pro Strategický plán rozvoje (může jít i o jiný 

orgán – výbor pro SP, v této části plánu odkazujeme na „Komisi“).  

6. Dalšími účastníky procesu plnění a vyhodnocování strategického plánu jsou další 

komise Rady města, městský úřad a veřejnost.   

Zastupitelstvo města – schvaluje strategický plán jako koncepční dokument o žádoucím 

rozvoji města Řevnice do roku 2024; projednává a schvaluje roční akční plány a návrh 

rozpočtu; projednává a schvaluje každoroční hodnotící zprávu (vyhodnocení plnění SP) a 

aktualizaci strategického plánu. 

Rada města – je nejvyšším orgánem řízení realizace strategie, zajištuje a koordinuje 

realizaci strategického plánu rozvoje; iniciuje realizaci jednotlivých záměrů pojatých do AP; 

předává podněty Komisi pro SP a projednává její návrhy; pro jednání Zastupitelstva města 

připravuje a schvaluje roční vyhodnocení SP (případně stručnou čtvrtletní nebo pololetní 

zprávu o plnění SP), návrhy na aktualizaci SP a návrhy ročních akčních plánů. 

Komise pro strategický plán rozvoje – Komise pro SP je iniciativním a poradním orgánem 

Rady města v záležitostech realizace strategického plánu. Je složena ze členů Rady města, 
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z dalších občanů, které Rada přizve jako odborníky v jednotlivých klíčových oblastech 

strategického plánu, a z vedoucích pracovníků města (vč. organizací zřizovaných městem), 

kteří mají působnost v klíčových oblastech strategického plánu.  

Koordinátor (člen Komise) – připravuje k projednání vymezení prioritních projektů, plán 

jejich realizace, využití zdrojů financování, plán dofinancování projektu, hodnocení realizace 

a dopadu projektů atd. 

Garant opatření – osoba odpovědná za sledování a hodnocení naplňování opatření  

Garant projektu – osoba či subjekt odpovědný za realizaci projektu. 

Pracovní skupina projektu – rada města může ustavit pracovní skupinu projektu v případě, 

že posoudí její pozitivní přínos k realizaci projektu. 

Z hlediska personálních kapacit je při realizaci nutné brát v potaz vnitřní potenciál správy 

města (úřadu a zastupitelů) a potenciál aktivního zapojení veřejnosti ve fázi plánování nebo 

do samotné realizace projektů. Místní občané prokázali během tvorby strategického plánu 

svůj zájem zapojovat se aktivně do dění v obci a jejich podíl na naplňování strategie může 

být významný.  

Zároveň do realizace strategie, potažmo projektů vstupují vnější vztahy v území, množství 

subjektů, které mají vliv na výsledek. Město by mělo identifikovat tyto důležité aktéry na 

úrovni celé strategie a pro jednotlivé projekty, posoudit jejich možný vliv a s tímto vlivem dále 

pracovat. V Řevnicích to budou např. Technické služby, společnost EKOS, vedení ZŠ a 

ZUŠ, místní podnikatelé, developeři, Černošice jako pověřená obec, Ředitelství silnic a 

dálnic, Správa železniční dopravní cesty, Správa Povodí, restituenti.  

4.2. Základní doporučení pro implementaci 

Tato část nabízí několik námětů ke zvážení. Na základě poznatků z plánování, konzultací, 

účasti veřejnosti a poznání situace ve městě zpracovatel nabízí několik poznámek a 

doporučení pro další postup. 

 Nelze celou strategii realizovat naráz, ani technicky ani s ohledem na dostupné finanční 

zdroje a omezené personální kapacity; nejsou rozpracovány příslušné projekty. 

Postupovat tedy cestou výběru a stanovení menšího počtu prioritních témat vždy pro 

nejbližší období a ve vazbě na rozpočet a disponibilní finanční zdroje („akční plán“). 

Zároveň se vyplatí zvolený postup vhodně komunikovat s veřejností.  

 Realizaci strategického plánu rozvoje zajištuje a koordinuje Rada města. Pro optimální 

postup a zvládnutí úkolů spojených s rozvojem města by ve vedení města měla být 

určena nebo najata osoba koordinátora nebo zřízena komise pro realizaci strategického 

plánu. Koordinátor/komise mohou mít v náplni práce také vyhledávání finančních zdrojů 

podpory, analýzy dotačních možností a přípravy žádostí o finanční podporu a následnou 

administraci podpory.  

 Při hledání řešení se zaměřit na dobré zkušenosti v okolí a využít fungující modely. 

 Občanům města prezentovat pozitivní přístupy a dokumentovat aktivitu jeho vedení; to 

přispěje k potřebné motivaci místních obyvatel k dobrovolným aktivitám a spolupráci 

s městem. Město si ale musí ujasnit, zda s občany spolupracovat chce a jakou formou. 

 

 



Strategický plán rozvoje města Řevnice 2014-2024 

48 
 

 Pro rozvoj řídících a administrativních kapacit může být užitečné: 

a) využít vzdělávací projekty pro zaměstnance úřadu (příprava a řízení projektů, 
regionální rozvoj, plánování investic, atd.); 

b) využít vnější finanční zdroje (dotace) a lidské zdroje (studenty) pro zpracování 
potřebných šetření, průzkumů, analýz, tematických rozvojových studií, apod. 

 Zpracovat zkrácenou verzi strategického plánu pro prezentaci a propagaci strategie 
směrem k občanům a navenek např. směrem k podnikatelům a okolním obcím.  

 Vytvářet účelové vazby, např. vytvářet pracovní skupiny, vést jednorázová jednání dle 
oblastí zájmu (cestovní ruch, dopravní studie, zaměstnanost, odpadové hospodářství, 
studie revitalizace veřejných prostranství, atd.).  

 V rámci volného sdružení okolních obcí nebo mikroregionu a MAS využít společná 
zajištění poradenské činnosti pro vybrané okruhy problémů (společné paušální zajištění 
právnických služeb apod.).  

4.3. Akční plán strategie  

Akční plán strategie představuje zpřesnění strategického plánu rozvoje v obsahové části. 

Jeho cílem je užší, konkrétnější specifikace jednotlivých opatření co do obsahu, termínů a 

odpovědností, způsobu financování, očekávaných výstupů a přínosů. Zpracovává se na 

nejbližší období 1 až 2 let, měl by být připraven současně s rozpočtovým výhledem a být 

hlavním podkladem při přípravě rozpočtu pro nadcházející rok. 

Akční plán by měl vzniknout jakožto výsledek práce Rady města a nově ustanoveného 

koordinátora rozvoje nebo Komise. Náplní a výsledkem by mělo být: 

• seznam prioritních opatření pro nadcházející období;  

• charakteristika opatření, příp. definice žádoucí změny;  

• návrh aktivit (projektu či projektů) pro realizaci opatření; 

• upřesnění dopadů aktivit opatření na relevantní cíle – jaký bude očekávaný výsledek; 

• identifikování konečných příjemců (subjekty mající bezprostřední prospěch z realizace 

opatření); 

• ustanovení odpovědných garantů za realizaci opatření; 

• určení časového úseku realizace projektu (doba trvání) a období realizace; 

• určení (potenciálních) zdrojů financování jednotlivých projektů; 

• určení relevantních aktérů pro realizaci.  

Příprava akčního plánu bude vyžadovat: 

 aktivní zapojení členů managementu města a volených představitelů města; 

 práci s informacemi o dostupných zdrojích financování v rámci vlastního rozpočtu; 

 práci s informacemi o dostupných externích zdrojích a současně s informacemi 
o procesech, které jsou spojeny s dotačním řízením v rámci daných zdrojů – zejména 
jejich načasování. 

Pro „první“ akční plán bude možná vhodné revidovat stávající návrh investic s ohledem na 

stanovení priorit a rozpočtový výhled.  
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Příprava projektových záměrů (projektové listy) 

Projekty/aktivity jsou výčtem konkrétních kroků pro dosažení jednotlivých opatření. Kromě 

realizačních výstupů a očekávaných přínosů specifikují rovněž odhad finanční náročnosti 

(v Kč), výčet hlavních zúčastněných subjektů a nositele realizace projektu.  

Projektové záměry budou vznikat v souladu s cíli strategického plánu průběžně, zejména 

v rámci činnosti obce (zastupitelstva, komisí, odboru ap.), na základě výstupů zpracovaných 

studií, jako výstup komunitních aktivit (např. komunitního plánu sociálních služeb) i jako 

reakce na nabízené dotační tituly (kraje, státu, EU) či jinými způsoby. 

Návrhy projektů se mohou shromažďovat (při určení odpovědnosti) v databázi (zásobníku) 

projektů. Do zásobníku projektů budou vloženy také projekty, které z různých důvodů nebyly 

realizovány v minulých letech. 

Každoročně, v dostatečném předstihu před přípravou obecního rozpočtu, vyzve pověřený 

pracovník obce (koordinátor) management obce a jeho odborné útvary k podávání návrhů 

projektu do akčního plánu na další rok. Na úřední desce a dalšími vhodnými prostředky 

budou o možnosti podávat projekty naplňující záměry strategického plánu informováni další 

potenciální nositelé projektu. 

Pro posouzení, zda navrhovaný projekt přispívá k realizaci cílů strategického plánu, se 

záměry budou zpracovávat podle jednotné šablony a uplatní se sada hodnotících kritérií.  

Příklad šablony (projektového listu) pro návrh konkrétních projektových záměrů 

• Název nebo cíl projektu 

• Zdůvodnění záměru nebo stručný popis současného stavu nebo problému, který se má 
řešit 

• Námět projektu, stručný popis, dílčí aktivity  

• Výstupy projektu – co vznikne, příp. jaké budou bezprostřední efekty realizace  

• Finanční náročnost - realizační náklady a (roční) provozní náklady (výše nebo odhad); 
náročnost podle etap  

• Finanční zdroje 

• Termíny realizace projektu 

• Posouzení připravenosti projektu  

• Směr rozvoje, opatření rozvojové strategie – stupeň potřebnosti, celková priorita  

• Organizační náročnost, požadavky na personální kapacity  

• Předkladatel (garant) projektu  

Prvotní formální posouzení návrhu projektu provede pověřený pracovník, který je 

shromažďuje. Ten také pro případná doplnění kontaktuje předkladatele. Provede také 

předběžné vyhodnocení vyváženosti souboru projektů v jednotlivých oblastech, prioritách a 

opatřeních.  

Návrhy projektu včetně hodnocení jejich vyváženosti na daný rok bude předložen posouzení 

Komisi. V případě potřeby si Komise vyžádá odborné posudky (od odborných útvarů 

obecního úřadu, komisí obce nebo externích konzultantů). 



Strategický plán rozvoje města Řevnice 2014-2024 

50 
 

Převážná většina aktivit strategického plánu bude mít charakter projektu. Některá z opatření 

v návrhu strategického plánu mohou mít spíše charakter nástroje, který bude průběžně 

uplatňován při jiných aktivitách rozvoje. Tyto nástroje bude vhodné včlenit do postupů a 

procesů správy a řízení rozvoje města, postavit je mimo seznam prioritních opatření a 

pravidelně je vyhodnocovat pomocí vhodných ukazatelů.  

Výběr projektů do akčního plánu 

Za výběr projektů a sestavení akčního plánu bude odpovědná Komise. 

Klíčovými kritérii při posuzování, zda bude projekt zařazen do akčního plánu a vybrán 
k realizaci v následujících 1-2 letech, jsou: 

 závažnost (významnost) pro realizaci příslušného opatření strategického plánu;  

 dostupnost zdrojů financování; 

 časová priorita (vazba na související projekty); 

 stanovený garant realizace. 

Po schválení rozpočtu města na další rok provede pověřený pracovník revizi zajištění zdrojů 

financování jednotlivých projektu a o výsledku informuje Komisi. Pokud některý projekt není 

zařazen do rozpočtu (nebo nemá nějaký jiný zdroj financování), bude z akčního plánu 

vyřazen a zařazen do zásobníku projektu. Pokud budou v průběhu roku nalezeny disponibilní 

zdroje (úspory, dotační titul kraje, státu, apod.) bude projekt zařazen do realizace, pokud 

k tomu nedojde, bude projekt zařazen do akčního plánu na další rok. 

Typy projektů  

Strategie bude uskutečňována prostřednictvím projektů – záměrů a aktivit vycházejících 

z opatření strategie, jejich přípravou, zajištěním financování a lidských nebo technických 

zdrojů, realizací a vyhodnocením. Projektem se rozumí realizovatelný záměr investičního či 

neinvestičního charakteru. Nositelem většiny projektů bude samotné město, dále to mohou 

být i další subjekty působící ve městě, např. místní spolky, nestátní neziskové organizace, 

škola nebo místní podnikatelé; do vlastní realizace strategického plánu se může zapojit co 

nejširší spektrum veřejnosti (obyvatelé města, NNO, podnikatelé, aj.).  

Projekty města – zabývá se jimi přednostně Zastupitelstvo města. Jsou založeny na 

financování z místního rozpočtu, popřípadě mohou být doplněny účelovými dotacemi nebo 

soukromým místním kapitálem.  

Projekty mikroregionu a MAS – jsou ku prospěchu zapojených obcí a občanů celého 

mikroregionu, řeší je zejména mikroregionální rada a zástupci obcí.  

Projekty jsou financovány z  rozpočtu mikroregionu a (rozvojového fondu) účelových dotací, 

přičemž financování může být doplňováno soukromým kapitálem u projektů, kde realizace 

bude přínosem pro soukromý sektor. 

Projekty jiných subjektů – zatím neznámé, jejich realizace se předpokládá na základě 

zahájení činnosti působících nebo nově vzniklých občanských iniciativ a spolků, příp. 

podnikatelských subjektů. Účast jiných subjektů může přinést efekt znásobení místních 

zdrojů využitelných na realizaci strategie. Tyto projekty lze v případě jejich pozitivního 

přínosu pro rozvoj města finančně motivovat z rozpočtu města.  
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4.4. Monitoring, hodnocení a aktualizace strategie 

Monitoring realizace projektu a celého strategického plánu poskytuje podklady k hodnotícímu 

procesu. Je nejdůležitější zpětnou vazbou a základním impulsem pro případnou aktualizaci 

strategického plánu. Hodnocení je průběžné a systematické sledování jevů a procesů a jejich 

vyhodnocování. 

Hodnocení je zaměřeno na realizaci strategického plánu města, na soulad výstupů a 

výsledků realizace s cíli, opatřeními a aktivitami včetně reálných dopadů realizace na území. 

Výstupy, výsledky a dopady realizace (definované v procesu akčního plánování) jsou 

srovnávány se stanovenými aktivitami, opatřeními a cíli pomocí ukazatelů.  

Monitoring – ukazatele strategického plánu 

Dopad strategického plánu lze sledovat pomocí standardizovaných indikátorů. Pravidelné 

vyhodnocování posunů v naplňování strategie bude probíhat s využitím místně specifických 

indikátorů, stanovených na úrovni cílů a ukazatelů výstupů a výsledku, definovaných 

v procesu akčního plánování na úrovni aktivity, resp. opatření. Ukazatele výstupů budou 

definovány vždy pro příslušnou aktivitu/projekt. Mohou se v průběhu realizace plánu měnit 

a aktualizovat spolu s obsahem plánu. Pro hodnocení strategického plánu na úrovni 

specifických cílů budou navrženy vhodné indikátory. Pro stanovení indikátorů pro město 

velikosti Řevnic lze využít např. tyto zdroje:  

 Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni - http://www.civitas-group.cz/  

 Manuál zpracování a využití sady indikátorů rozvoje pro malé obce -  

http://www.timur.cz/22-publikace-timur/35-edice-zrcadlo-mistni-udrzitelnosti/manual-

zpracovani-a-vyuziti-sady-indikatoru-rozvoje-pro-male-obce/details-4.html  

 Indikátory udržitelného rozvoje - http://www.timur.cz/indikatory/indikatory-udrzitelneho-

rozvoje-7.html  

Výroční hodnotící zpráva 

K systematičnosti hodnocení přispěje výroční hodnotící zpráva. Připravuje ji Rada města 

nebo Komise pro SP a schvaluje Zastupitelstvo města. Hodnotící zpráva obsahuje 

hodnocení realizovaných projektů, jejich výstupů, výsledků a dopadů v souvislosti s cíli a 

opatřeními navrženými ve strategii. Součástí zprávy je doporučení k další realizaci strategie, 

případně návrhy na aktualizace částí strategie. 

Aktualizace strategie 

Cílem aktualizace je zachycení vývojových tendencí a událostí s dopadem na fungování a 

rozvoj města a jeho okolí a jejich využití k aktualizaci cílů a opatření tak, aby nedošlo 

k zásadní změně strategických priorit a postupů strategie. Navrhuje se aktualizace 

strategické části jedenkrát za 2-3 roky. U akčního plánu města a dotačních zdrojů 

financování strategie je aktualizace nutná 1x ročně. 

Aktualizace by měla probíhat na základě zajištění operativních činností, jako je průběžné 

organizování kontroly a sledování postupu prací, práce s připomínkami občanů a institucí, 

příprava dokumentů, zajištění pracovních jednání a porad atd. Výkonem této činnosti bude 

pověřena Komise pro SP.  

http://www.civitas-group.cz/
http://www.timur.cz/22-publikace-timur/35-edice-zrcadlo-mistni-udrzitelnosti/manual-zpracovani-a-vyuziti-sady-indikatoru-rozvoje-pro-male-obce/details-4.html
http://www.timur.cz/22-publikace-timur/35-edice-zrcadlo-mistni-udrzitelnosti/manual-zpracovani-a-vyuziti-sady-indikatoru-rozvoje-pro-male-obce/details-4.html
http://www.timur.cz/indikatory/indikatory-udrzitelneho-rozvoje-7.html
http://www.timur.cz/indikatory/indikatory-udrzitelneho-rozvoje-7.html


5. Příloha – seznam realizovaných a plánovaných investic  

Níže uvedené tabulky uvádí přehled investic a významných akcí oprav, které město provedlo 

v období let 2008 až 2003 a dále seznam, resp. plán aktuálně prováděných a připravovaných 

projektů investic a oprav do roku 2015. 

Tab. Investice a větší opravy v letech 2008 až 2013 

Rok 

 

Položka 

 

Akce 

 

Plán  

v tis. Kč  

Skutečnost 

 v tis. Kč 

Poznámka 

 

2008 6129 Silnice 1 270 1 270 Mundla a Veselého - rekonstrukce 

2008 6121 ČOV a kanalizace  304 304 Kanalizace HZS 

2008 6121 Nebytové hospodářství 3 033 3 033 
Střecha HZS, zateplení ZŠ 
Revoluční, rekonstrukce MěÚ 

2008 6130 Nákup pozemků 41 41   

2008 6123 SDH  62 62 Nákup automobilu 

2009 6122 Lesní hospodářství 550 550   

2009 6129 Silnice 4 520 4 520 
Na Stránce a Nerudova 
rekonstrukce, Selecká 

2009 6129 Pitná voda 880 880 Selecká od Husovy ke Klicperově 

2009 6129 ČOV a kanalizace  310 310   

2009 6121 ZŠ budovy 2 450 2 450   

2009 6121 Nebytové hospodářství 214 214   

2009 6122 Veřejné osvětlení 238 238   

2009 6123 Pečovatelská služba 515 515 Automobily 

2009 6122 Přístroje MěÚ 45 45   

2009 6125 Výpočetní technika MěÚ 89 89   

2010 6121 ČOV  142 142 Intenzifikace ČOV 

2010 6129 Kanalizace  139 139 Rozšíření kanalizace 

2010 6121 Základní škola  0 244 Zateplení střechy I. st. ZŠ 

2010 6122 Veřejné osvětlení 580 360 
Nové osvětlení po demontáži sloupů 
ČEZu 

2010 6130 Nákup pozemků 2 800 2 800 Pozemky od ČD a Dvořáka 

2011 5171 Pitná voda 288 288 Údržba vodovodu 

2011 5171 ČOV 167 167 Opravy a údržba ČOV 

2011 5171 Silnice 1 172 1 055 Opravy a údržba  

2011 5171 Bytové hospodářství 257 257 Opravy a údržba bytového fondu 

2011 5171 Nebytové hospodářství 566 566 Opravy a údržba nebytového fondu 

2011 5171 Veřejná zeleň 464 464 Údržba veřejné zeleně 

2011 5171 Činnost místní správy 227 227 Opravy a údržba 

2011 6121 ČOV  5 900 5 800 Intenzifikace ČOV 

2011 6129 Kanalizace  65 000 59 000 Rozšíření kanalizace 

2011 6129 Vodovod 155 155 Nové vodovodní řady 

2011 6122 Veřejné osvětlení 481 481 
Nové osvětlení po demontáži sloupů 
ČEZu 

2011 6123 Pečovatelská služba 164 164 Nákup služebního automobilu 

2012 5171 Bytové hospodářství 749 163 Opravy a údržba bytového fondu 

2012 5171 Nebytové hospodářství 596 281 Opravy a údržba nebytového fondu 

2012 5171 Komunální služby 0 190 Opravy techniky v TS 

2012 5171 Veřejná zeleň 300 288 Údržba veřejné zeleně 

2012 5171 Činnost místní správy 250 264 Opravy a údržba 
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2012 6121 ZŠ Řevnice I. st. 1 600 1 354 
Změna vytápění z elektro na zemní 
plyn 

2012 6121 Silnice 1650 604 Projekt na "Přednádraží" 1. část 

2012 6122 Silnice 0 85 Žádost o dotaci na zametací stroj 

2012 6129 Vodovod 60 54 Ulice Pod Selcem  

2012 6121 ČOV  0 12 Intenzifikace ČOV 

2012 6129 Kanalizace  24300 23400 Rozšíření kanalizace 

2012 6121 MŠ Řevnice 300 0 Projekt na rozšíření MŠ 

2012 6121 Nebytové hospodářství 0 726 
Projekt na rozšíření MŠ a 
vzduchotechnika v kuchyni ŠJ 

2012 6122 Nebytové hospodářství 0 18 
Vzduchotechnika v kuchyni ŠJ - 
projekt 

2012 6122 Veřejné osvětlení 800 441 
Nové osvětlení po demontáži sloupů 
ČEZu 

2012 6129 Územní plán 1300 0 Pořízení územního plánu 

2012 6122 TS Řevnice 0 42 Sypač 

2012 6130 Nákup pozemků 0 37 Hejzlarovi, Pražská aj. 

2012 6909 Kapitálové výdaje 1700 1750 Do Ekosu 

2013 5171 Silnice 2 750 2 828 
Revoluční, Tyršova a Čajkovského - 
opravy 

2013 5331 Příspěvek ZUŠ 250 250 Příspěvek na nákup klavíru 

2013 6122 Nebytové hospodářství 1 030 491 
Nákup a instalace konvektomatů do 
ŠJ Základní školy 

2013 6121 Nebytové hospodářství 0 549 
Vzduchotechnika v kuchyni ŠJ (plán 
viz pol. 6122 , ř. 27) 

2013 6121 Silnice 3400 400 
Žádosti o dotace - Dvořák a Janák a 
projekty DIPRO 

2013 6122 Silnice 2250 2060 Zametací stroj  

2013 6129 Vodovod 700 766 
Přepojení na nový řad v Selecké + 
nové přípojky 

2013 6121 ČOV a kanalizace  261 91   

2013 6129 MŠ Řevnice 14000 7844 Rozšíření a přístavba MŠ Řevnice 

2013 6121 ZŠ Řevnice 2850 2950 Přístavba dvou učeben v čp. 74 

2013 6121 ZŠ Řevnice 0 230 Přístavba dvou učeben v čp. 74 

2013 6121 Nebytové hospodářství 0 580 HZS budova a garáže  

2013 6122 Nebytové hospodářství 1030 491 Vzduchotechnika v kuchyni ŠJ  

2013 6122 Veřejné osvětlení 620 186 
Nové osvětlení po demontáži sloupů 
ČEZu 

2013 6129 Územní plán 900 217 ÚP 

2013 6122 Komunální služby 1100 1074 Nákup techniky TS 

2013 6129 Veřejná zeleň 0 18 Projekt 

2013 6130 Nákup pozemků 0 3 
Pozemky - části komunikací od 
občanů 

Zdroj: MěÚ Řevnice, aktualizace 1. 8. 2014 
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Tab. Plánované investice a opravy města Řevnice 2014 – 2015 

Období 
 

Účel 
 

Rozpočtové resp. 
předpokládané náklady 

 

Akce roku 2014 20 606 000     

2014 Oprava elektroinstalace školní kuchyně čp. 622 320 000     

2014 Oprava rozvodu vody a podlahy v čp. 174 SDH 60 000     

2014 Rekonstrukce elektro a topení HZS v čp. 174 z FO174 800 000     

2014 Nákup techniky TS 510 000     

2014 Oprava jeviště LD (pokud bude dotace, bude placeno z dotace) 861 000     

2014 Nákup kontejnerů na odpad 140 000     

2014 ČEZem vynucená náhrada VO -kabelizace 620 000     

2014 Výměna svítidel VO za úspornější 500 000     

2014 Projekty na úpravu Kozinova, Husova, Sádecká a Sochorova 180 000     

2014 Rekonstrukce ulice Husova a Kozinova 5 400 000     

2014 Územní plán - dokončení 800 000     

2014 Obnova lesních cest po povodni 2013 449 000     

2014 Projektová dokumentace na opravu nádrže Pišťák 110 000     

2014 Oprava retenční nádrže Pišťák 1 100 000     

2014 Investice do kanalizace – dle potřeby 200 000     

2014 Investice do vodovodu – dle potřeby 200 000     

2014 Oprava (výměna) oken na severní straně čp. 27 z FO27 230 000     

2014 Oprava obkladu střešního podbití čp. 928 (penzion) z FO928 50 000     

2014 Oprava ploché střechy čp. 928 (penzion) z FO928 300 000     

2014 Projektová dokumentace na dešťovou kanalizaci "Za vodou" 463 000     

2014 Projektová dokumentace na přístavbu ZŠ 1 000 000     

2014 
Oprava Hrnčířské strouhy, Nezabudického potoka a strouhy 
v Sádecké  630 000     

2014 Opravy ostatních vodotečí 150 000     

2014 Oprava komunikace Selecká a Raisova 3 500 000     

2014 Oprava Rovinské, Chodské a Čajkovského 1 728 000     

2014 Zastávka BUS 305 000     

 

Akce roku 2014 až 2015 83 400 000     

2014 - 2015 Přednádraží 22 500 000     

2014 - 2015 Revitalizace zeleně 4 900 000     

2014 - 2015 Přístavba ZŠ 56 000 000     

 

Akce roku 2015 18 090 000     

2015 Zateplení ZŠ II. st. 5 700 000     

2015 Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ čp. 901 700 000     

2015 
Svoz bioodpadu v Řevnicích – nákup Avie, kontejnerů atd.   
(v závislosti na získání dotace) 2 200 000     

2015 Rekonstrukce soc. zařízení 2. p. čp. 29 z FO29 200 000     

2015 
Rekonstrukce ulice Sádecká a Sochorova (v závislosti na získání 
dotace) 9 200 000     

2015 Rekonstrukce archivu MěÚ Řevnice 90 000     

Zpracoval: MěÚ Řevnice, Ekonomický odbor, ke dni 4. 8. 2014 


