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Téma: Fungující svazek obcí 
 
 
 
 
SOUHRNNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ MIKROREGIONU  
 
Členské obce:  
 
Černošice, Dob řichovice, Hlásná T řebaň, Karlík, Karlštejn, Lety, 
Řevnice, Srbsko, Tetín, Všenory, Zadní T řebaň 
 
Poloha:  
 
okres Praha západ a Beroun  
 

Členské obce mikroregionu se nacházejí jihozápadně od hlavního města 
Prahy a jihovýchodně od Berouna. Téměř celé území mikroregionu je v 
Chráněné krajinné oblasti Český Kras, nebo s ním přímo sousedí. 
Poloha je tedy dosti strategická, tvoří střed výše uvedené CHKO a díky 
situování je hodně vyhledávaná a poměrně snadno dostupná i z hlavního 
města. Bezprostředně sousedí s mikroregiony Český Kras – Pláně a 
Region Jihozápad na severu a mikroregionem Horymír na jihozápadě, 
mikroregionem Mníšeckým na jihu, mikroregionem Klonk na západě a 
městy Praha na východě a Beroun na západě. 



 
  Cílem svazku je koordinace a spolupráce v klíčových oblastech rozvoje 
regionu, kvality života a ochrany životního prostředí - realizace projektů 
s využitím evropských dotací, protipovodňová ochrana, svoz 
a zpracování odpadů, zajištění a ochrana zdrojů vody, automobilová 
a železniční doprava, sdružené nákupy energií a dalších služeb, 
spolupráce na organizaci a podpoře důležitých kulturních akcí a další.  
 

  Svazek obcí je spravován transparentně – včetně zveřejňování smluv 
a použití transparentních bankovních účtů.  Provoz svazku je hrazen 
zejména z členských příspěvků jednotlivých obcí. 

 

  Nelidnatější městem mikroregionu jsou Černošice, Dobřichovice a 
Řevnice. Spolu se stavebně propojenými obcemi Lety a Všenory pak 
mají dohromady necelých 80 % obyvatel mikroregionu.  
Celkově vzrostl počet obyvatel mikroregionu za posledních 10 let o 20%!  
Podle zastavěnosti jednotlivých území a stávajících územních plánů lze 
očekávat nárůst obyvatel do roku 2030 o dalších cca 20%, tedy na 
zhruba 25 000 obyvatel.  
 
evidenční stav k 31.12. 2014: 
Hustota osídlení: 276,13 obyvatel na km2  
Mikroregion je velice hustě osídlen, je lidnatý (celorepublikový průměr je 
130 obyvatel na km2). Srovnání se Středočeským krajem (106 obyvatel 
na km2) tuto skutečnost ještě zřetelněji potvrzuje.  
Příčinou je především husté osídlení v oblasti od Řevnic do Černošic 
(399 obyvatel na km2).  
Za posledních 10 let jde o nárůst hustoty osídlení o cca 50 lidí/km2. Tedy 
o 28%!!! 

 
Přehled hlavních zám ěrů mikreoregionu Dolní Berounka 
 
Pro stanovení hlavních záměrů mikroregionu Dolní Berounka byla 
schválena celková strategie rozvoje území. Jednotlivé záměry vycházejí 
z rozborů situace a na jejich základě jsou stanoveny specifické problémy 
mikroregionu i jednotlivých obcí a nastaveno jejich řešení:   
 

- rozvoj technické infrastruktury – jedna z nejvýznamnějších priorit: 
+ problematika silniční dopravy – průjezdnost centry obcí,   
   narůstající osobní a nákladní doprava 



+ dopravní obslužnost - vlaková doprava - probíhající optimalizace 
      tratě Praha - Beroun 

   - autobusová doprava (elektrobusy) 
   - cyklistická doprava (budování cyklostezek) 

- rozvoj komunikačních technologií  
- rozvoj ekonomické základny  

- rozvoj pracovních míst  
- rozvoj místních podnikatelských subjektů  

- rozvoj cestovního a turistického ruchu  
- rozvoj lidských zdrojů, sociálních zařízení a zvyšování pospolitosti  
  obyvatelstva obcí  
- péče o životní prostředí – další zásadní význam – nakládání s odpady 
- péče o krajinu – CHKO Český kras – přírodovědecký význam   
- rozvoj venkova  
- rozvoj měst regionu  
- revitalizace vodních toků včetně protipovodňových opatření  

(preventivních s vytvořením záchranného systému – viz povodně 
v letech 2002 a 2013) 

 
 
Seznam pot řebných rozvojových aktivit: 

 
- spolupráce se sousedními mikroregiony, především s mikroregionem 
Český kras – Pláně, Horymír, Klonk a Regionem Jihozápad a dalšími 
obcemi v rámci regionu Karlštejnska a MAS Karlštejnsko  
- spolupráce s městy Beroun a Praha, především v dopravní návaznosti 
a zajišťování služeb pro obyvatele  
- zajištění vybudování protipovodňových opatření v místech, kde je to 
možné (protipovodňové rybníčky na Tetínském potoku)  
- dobudování technické infrastruktury  
- společná ochrana životního prostředí, zamezení uvažované těžby 
břidlicových plynů a dalších nerostů v mikroregionu, kde je hustá 
zástavba a zvláštní ochrana přírody a krajiny  
- rozvoj turistiky a cestovního ruchu: obnova a rozvoj stávajících 
turistických zařízení a výstavba dalších spolu se sportovními areály 
(Tetín) dobudování cyklostezek (Tetín) a turistických tras v návaznosti na 
rozvoj služeb a pohostinství  
- vybudování propracovaného integrovaného informačního systému v 
Českém krasu a okolí (aktuální zprávy o ubytování a pořádaných akcích)  
- reklama a propagace celého území (mapy, internet, letáky, billboardy, 
propagace v televizích, rozhlase i novinách a časopisech)  



- obnova, nová výsadba i údržba lesů, liniové zeleně podél cest a silnic  
- obnova, nová výsadba a údržba veřejné zeleně v obcích  
- zlepšení propojení obcí, především obnova cest a tras, které byly 
porušeny kolektivizací  
- revitalizace řeky Berounky a potoků (Tetínský potok)s přihlédnutím k 
ochraně půdního fondu  
- řešení dopravy v klidu – budování „záchytných parkovišť“ – Zbrzděni 
dopravy přes Tetín a vyřešení parkování  
- oprava a údržba komunikací II. a III. třídy  
- vybudování značených cyklostezek (Cyklostezka na Tetín)  
- vypracování regulačních plánů pro rozvojové plochy  
- podpora spolkového života  
- obnova a rozšíření místních tradic a svátků  
- vytváření podmínek pro rozvoj místního podnikání, především služeb 
pro místní obyvatele i turisty a tím ještě více ekonomicky stabilizovat 
lokální pracovní místa a současně rozšířenou nabídku služeb místním 
obyvatelům  
- spole čný postup v řešení odpadového hospodá řství  
- společný postup v komunitním plánování vedoucímu k řešení sociálních 
problémů (bezdomovectví, starost o seniory apod.)  
- společný postup v řešení zklidnění dopravy při průjezdu obcemi regionu  
- společný postup v problematice povodní a údržbě řeky Berounky a 
protipovodňových hrází, společný koordinovaný postup v budování 
preventivních přírodě blízkých opatření v podobě poldrů apod.  
 

 

podpora spolkového života:  
 
- uskutečněný projekt „Krajinou Karla IV“ 
- dlouholetá podpora tradičního „Královského průvodu Praha – Karlštejn“ 
- přijetí členství a podpora projektu „Svatá Ludmila 1100 let“ 
 

 

 

 

 

 

 



spole čný postup v řešení odpadového hospodá řství:  

zpracování plánu o odpadovém hospodářství (POH) bylo na základě 
výběrového řízení provedeno společností Ing. Pavel Novák s.r.o., 
po předložení a odsouhlasení usnesením na shromáždění starostů SO 
RDB byl návrh nově zpracovaného POH v návaznosti na Plán 
odpadového hospodářství Středočeského kraje, jehož závazná část byla 
ve formě obecně závazné vyhlášky Středočeského kraje č. 3/2016 
vyhlášena 24. května 2016 ve Věstníku právních předpisů 
Středočeského kraje, předložen k posouzení Krajskému úřadu 
Středočeského kraje. 
Krajský úřad z hlediska zákona o odpadech neměl k předloženému POH 
Svazku obcí - Region Dolní Berounka ve smyslu ustanovení § 44 odst. 9 
zákona o odpadech připomínky a jen upozornil, že podle ustanovení 
odst. 10 téhož paragrafu je závazná část POH Svazku obcí závazným 
podkladem pro činnost všech zúčastněných obcí v oblasti odpadového 
hospodářství a podkladem pro zpracování územně plánovací 
dokumentace těchto obcí (Černošice, Všenory, Dobřichovice, Karlík, 
Lety, Řevnice, Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň, Karlštejn, Srbsko a Tetín). 

V současné době po dalším výběrovém řízení byla na základě smluvního 
vztahu se společností ASHPA oběhová hospodářství s.r.o zahájena  

„Příprava zadání výběrového řízení na společnost provádějící svoz 
komunálního a separovaného odpadu a návrh modelu finanční 
participace jednotlivých obcí sdružení na provozu překládací stanice v 
areálu Ekos Řevnice“ 
s termínem ukončení 30.11. 2018 
 

 

 


