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ÚVOD 

Strategické plány rozvoje jsou ve vyspělých zemích novým typem programových dokumentů 

regionů, měst a obcí. Strategický plán je komplexní programový dokument, který formuluje 

strategii rozvoje celé komunity, jejího fungování i rozvoje celého území. Tato strategie musí být 

komplexní s důrazem na souvislosti a vzájemnou podporu navržených cílů a programů. 

Strategický plán je dlouhodobým dokumentem, který se nemůže omezit pouze na jedno volební 

období zastupitelstva či na období platnosti územního plánu. 

Program rozvoje obce je základním strategickým rozvojovým a plánovacím dokumentem obce, 

zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Aby měl tento dokument zaručenou validitu, měl 

by vznikat v partnerském dialogu mezi veřejnou a privátní sférou, zohledňovat aktuální problémy 

a výchozí situaci v obci i přání či záměry nejen volené místní samosprávy, ale i občanů, 

podnikatelů, či majitelů pozemků. Zjednodušeně řečeno se jedná o definování toho, čeho chce 

obec v blízké budoucnosti dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Nejedná se však o dokument 

neměnný, naopak musí být průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován. 

Program rozvoje obce Kamenný Přívoz na období 2020–2025 je dokument, v němž jsou 

definovány hlavní rozvojové priority obce a navržené aktivity, kterými by měly být stanovené 

rozvojové priority realizovány v praxi. Strategický dokument stanovuje také optimální časový plán, 

predikci finančních objemů a doporučené zdroje financování jednotlivých aktivit. Právě 

dlouhodobé plánování napomáhá efektivně využívat finanční prostředky z vlastního 

rozpočtu,vyhledávat a používat dotační prostředky a koordinovaně realizovat konkrétní rozvojové 

aktivity obce. 

Tento programový dokument byl vytvářen v úzké součinnosti s představiteli samosprávy obce a je 

otevřený reflexi podnětů, návrhů a připomínek z řad nejširší veřejnosti. Spolupráce na průběžném 

modelování a usměrňování strategického rozvojového dokumentu v širokém plénu je základním 

předpokladem pro to, aby byly rozvojové aktivity následně realizovány konsensuálně a za 

všeobecné podpory obyvatel obce Kamenný Přívoz. 

Program rozvoje obce Kamenný Přívoz 2019–2025 byl vytvořen podle metodiky tvorby programu 

rozvoje obce, zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky v rámci projektu 

„Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ 

(CZ.1.04/4.1.00/62.00008), financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 

ze státního rozpočtu České republiky. 
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ANALYTICKÁ ČÁST 
 

1. Charakteristika obce 

1.1. Identifikační údaje obce 

Oficiální název:     Obec Kamenný Přívoz 

Sídlo úřadu obce:    Kamenný Přívoz285, 252 82 Kamenný Přívoz 

IČ / DIČ:     00241351/ CZ 00241351 

Obec s pověřeným obecním úřadem:  Jílové u Prahy 

Obec s rozšířenou působností:   Černošice 

Okres (LAU11):     Praha-západ 

Kraj (NUTS23):     Středočeský kraj 

Vyšší územně správní celek (NUTS2):  Střední Čechy 

Katastrální plocha (ha):    6,27km2 

Počet bydlících obyvatel k 1.1.2019:  1413 

Nadmořská výška (m n.m.):   255 m n.m. 

Zeměpisné souřadnice:    14°30'12'' v. d. 49°51'47'' s. š. 

 

1.2. Znak obce 

Štít vlnitě dělený, nahoře modrý, dole se šesti vlnitými pruhy, střídavě modrými a 

stříbrnými, na nichž mezi dvěma stříbrnými skalami pluje zlatá loďka s koso 

přeloženým zlatým bidlem. Nad loďkou je stříbrný vázaný šátek sv. Ludmily. 

 

Prapor tvoří modré pole, na kterém je položen bílý šátek vázaný dvěma cípy 

směřujícími k dolnímu rohu a cípu praporu. 

 

Obecní symboly byly přiděleny na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny PČR č. 536 ze dne 

3. 10. 1991 po projednáním Podvýboru pro heraldiku a vexilologii, který je součástí VVVKMT. 

  

                                                           

1
Místní samosprávné jednotky 

2
Nomenklatura územních statistických jednotek 
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1.3. Poloha obce 

Obec Kamenný Přívoz leží v Posázaví

a 4 km od Jílového u Prahy. Součástí správního území jsou čtyři místní části 

Kamenný Újezdec, Žampach a Hostěradic

dvou katastrálních území – Kamenný Přívoz

Mapa 1 Správní území obce Kamenný P

Kamenný Přívoz se nachází v nejjižnější

řeky Sázavy na jejích obou březích, Katastrální území Hostěradice pak na plošině

vrchoviny, náležející do Dobříšsk

nadmořská výška obce je 255 m

Vrchu (337 m n.m.) u Rakous. Nejnižším bodem je údolí řeky Sázavy.

  

e Kamenný Přívoz 

Posázaví na březích řeky Sázavy 30 km na jih od hlavního města Prahy

Součástí správního území jsou čtyři místní části –

c, Žampach a Hostěradice s osadou Rakousy. Správní území obce se skládá ze 

Kamenný Přívoz a Hostěradice. 

Kamenný Přívoz (Zdroj ČUZK) 

nejjižnější části okresu Praha západ. Obec se rozkládá v

řeky Sázavy na jejích obou březích, Katastrální území Hostěradice pak na plošině

Dobříšské pahorkatiny, která patří do Středočeské pahorkatiny. 

m n.m. Nejvyššími vrcholy jsou 356 m n.m. nad

. Nejnižším bodem je údolí řeky Sázavy. 
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na jih od hlavního města Prahy 

– Kamenný Přívoz, 

. Správní území obce se skládá ze 

 

Obec se rozkládá v údolí kolem 

řeky Sázavy na jejích obou březích, Katastrální území Hostěradice pak na plošině Jílovská 

Středočeské pahorkatiny. Průměrná 

d Vávrovkou, a Na 
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Geologické podloží kraje tvoří př

mapě níže č. 1783), na severozápad

v okolí vodních toků štěrky a písky (č. 10)

28). U Žampachu jsou pak v 

metatrachyandezity (č. 732). 

Mapa 2 Geologická mapa území (Zdroj mapy.geology.cz)

Mapa 3 Půdní mapa (Zdroj mapy.

e Kamenný Přívoz 

Geologické podloží kraje tvoří převážně granodiorit, tonalit, křemenný diorit sázavsk

na severozápad od Hostěradic kamenitý až hlinito - kamenitý sediment (

štěrky a písky (č. 10). V severní části území jsou pak ložiska 

 podloží metabazalty a bazaltické metaandezity až bazaltické 

(Zdroj mapy.geology.cz) 

dní mapa (Zdroj mapy.geology.cz) 
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evážně granodiorit, tonalit, křemenný diorit sázavského typu (v 

kamenitý sediment (č. 13), 

severní části území jsou pak ložiska písku a štěrku (č. 

metabazalty a bazaltické metaandezity až bazaltické 
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Naprostou převahu mají ve správním území středně až slabě výživné hnědé půdy kambizem 

modální (KAm) nebo glejová (KAg)

Hostěradic hnědozem luvická (HNl) dno řeky Sázavy tvoří 

glej modální (FLm). 

Celé území spadá do mírně teplé oblasti, 

Hydrograficky se správní území 

březích dolního toku řeky Sázavy před jejím soutokem s Vltavou tekoucí na západ od nich

severu přitéká do Kamenného Přívozu Turyňský potok, který 

rybníkem Na Losích. Ve správním území obce není žádná

dvě menší vodní nádrže, z nichž vytéká vodoteč směřující na sever do řeky Sázavy.

Ve správním území obce se nenachází žádná z

Mapa 4 Hranice hydrologického povodí (oranžové linie), vodní toky a vodní nádrže

Po vegetační stránce patří okolní krajina do dubovo

odpovídá kulturní krajině s poli, hospodářskými lesy a místy se zachovalými zbytky mokřin a 

olšinami. V celé oblasti žije běžná fauna české kulturní krajiny. 

  

e Kamenný Přívoz 

Naprostou převahu mají ve správním území středně až slabě výživné hnědé půdy kambizem 

(KAm) nebo glejová (KAg), u Žampachu najdeme ranker modální (RNm), severně od 

(HNl) dno řeky Sázavy tvoří fluvizem glejová (FLv), přítoky řeky pak 

spadá do mírně teplé oblasti, roční srážky se pohybují mezi 600 až 650 mm. 

správní území Kamenného Přívozu nachází v povodí řeky Vltavy.

Sázavy před jejím soutokem s Vltavou tekoucí na západ od nich

severu přitéká do Kamenného Přívozu Turyňský potok, který před severní hranicí

Ve správním území obce není žádná větší vodní nádrž.V Hostěradicích jsou 

nichž vytéká vodoteč směřující na sever do řeky Sázavy.

Ve správním území obce se nenachází žádná z úrovní hranic povodí. 

ice hydrologického povodí (oranžové linie), vodní toky a vodní nádrže 

Po vegetační stránce patří okolní krajina do dubovo-bukového stupně, současný pokrytí

odpovídá kulturní krajině s poli, hospodářskými lesy a místy se zachovalými zbytky mokřin a 

olšinami. V celé oblasti žije běžná fauna české kulturní krajiny.  
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Naprostou převahu mají ve správním území středně až slabě výživné hnědé půdy kambizem 

(RNm), severně od 

(FLv), přítoky řeky pak 

srážky se pohybují mezi 600 až 650 mm. 

povodí řeky Vltavy. Leží na obou 

Sázavy před jejím soutokem s Vltavou tekoucí na západ od nich. Od 

hranicí území protéká 

Hostěradicích jsou 

nichž vytéká vodoteč směřující na sever do řeky Sázavy. 

 

 

stupně, současný pokrytí však již 

odpovídá kulturní krajině s poli, hospodářskými lesy a místy se zachovalými zbytky mokřin a 
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1.4. Historie obce 

První zmínka o obci Kamenný Přívoz

Nejstarší částí Kamenného Přívozu je osada Hostěradice, která byla původně statkem na stezce z 

Prahy do jižních částí Země České a Rakous. K Hostěradicím

Sázavu. V 11. století na místě tohoto převozu vznikla osada. O výnosnosti zdejšího převozu svědčí 

okolnost, že kníže Boleslav II. v posledním roce svého života r. 999 při založení kláštera na ostrově 

u Davle přiřknul výtěžek z převozu tomuto klášteru.

Roku 1205 daroval majitel Hostěradic osadu Kamenný Přívoz Ostrovskému klášteru. Když byl 

klášter v husitských válkách zbořen, zmocnili se panství Pražané a zastavili pánům sídlícím v 

Lešanech obec Kamenný Přívoz. Císař Zikmun

majiteli poplužního dvora v Hostěradicích s převozem i obcí Kamenný Přívoz s dvěma mlýny bratři 

Jeroným a Jan Buškovi z Čečelic. Jejich potomek Jan Kobičan z Čečelic musel dáti osadu Oujezdec 

(nyní Kamenný Újezdec) majiteli dvora Netvořic a dvůr Hostěradice s obcí Kam. Přívoz byly 

připojeny k lešanskému dvoru. To se stalo za panování krále Vladislava r. 1476.

V této době byl majitelem dvora v Lešanech Litvínov z Klinštejna na Hořovicích. V roce 1520 byly 

Hostěradice, obec Kamenný Přívoz a Oujezdec připojeny k panství týneckému, jehož majitelkou 

byla Lidmila z Klinštejna. Ta roku 1563 postoupila vše Janu Lobkovicovi z Točníku. Lobkovic téhož 

roku věnoval získané dědictví k ochraně kapitule svatého Víta na Hrad

sv. Silvestra, a to v chrámu svatého Víta.

Mapa 5Císařské povinné otisky map stabilního katastru 

V roce 1683 byly hostěradský statek i obec Kamenný Přívoz připojeny k panství 

od té doby prožívala zdejší obec nerozlučně společný osud robotný a celou historii.

e Kamenný Přívoz 

Kamenný Přívoz je z roku 1205, o Hostěradicích již v roce 999.

Nejstarší částí Kamenného Přívozu je osada Hostěradice, která byla původně statkem na stezce z 

Prahy do jižních částí Země České a Rakous. K Hostěradicím patřil brod a později převoz přes 

Sázavu. V 11. století na místě tohoto převozu vznikla osada. O výnosnosti zdejšího převozu svědčí 

okolnost, že kníže Boleslav II. v posledním roce svého života r. 999 při založení kláštera na ostrově 

žek z převozu tomuto klášteru. 

Roku 1205 daroval majitel Hostěradic osadu Kamenný Přívoz Ostrovskému klášteru. Když byl 

klášter v husitských válkách zbořen, zmocnili se panství Pražané a zastavili pánům sídlícím v 

Lešanech obec Kamenný Přívoz. Císař Zikmund v roce 1436 potvrdil tuto smlouvu. Tak se stali 

majiteli poplužního dvora v Hostěradicích s převozem i obcí Kamenný Přívoz s dvěma mlýny bratři 

Jeroným a Jan Buškovi z Čečelic. Jejich potomek Jan Kobičan z Čečelic musel dáti osadu Oujezdec 

Újezdec) majiteli dvora Netvořic a dvůr Hostěradice s obcí Kam. Přívoz byly 

připojeny k lešanskému dvoru. To se stalo za panování krále Vladislava r. 1476. 

V této době byl majitelem dvora v Lešanech Litvínov z Klinštejna na Hořovicích. V roce 1520 byly 

těradice, obec Kamenný Přívoz a Oujezdec připojeny k panství týneckému, jehož majitelkou 

byla Lidmila z Klinštejna. Ta roku 1563 postoupila vše Janu Lobkovicovi z Točníku. Lobkovic téhož 

roku věnoval získané dědictví k ochraně kapitule svatého Víta na Hradčanech na udržování oltáře 

sv. Silvestra, a to v chrámu svatého Víta. 

ské povinné otisky map stabilního katastru Čech 1:2880 (1824–1843) 

V roce 1683 byly hostěradský statek i obec Kamenný Přívoz připojeny k panství lešan

od té doby prožívala zdejší obec nerozlučně společný osud robotný a celou historii.
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roce 999. 

Nejstarší částí Kamenného Přívozu je osada Hostěradice, která byla původně statkem na stezce z 

patřil brod a později převoz přes 

Sázavu. V 11. století na místě tohoto převozu vznikla osada. O výnosnosti zdejšího převozu svědčí 

okolnost, že kníže Boleslav II. v posledním roce svého života r. 999 při založení kláštera na ostrově 

Roku 1205 daroval majitel Hostěradic osadu Kamenný Přívoz Ostrovskému klášteru. Když byl 

klášter v husitských válkách zbořen, zmocnili se panství Pražané a zastavili pánům sídlícím v 

d v roce 1436 potvrdil tuto smlouvu. Tak se stali 

majiteli poplužního dvora v Hostěradicích s převozem i obcí Kamenný Přívoz s dvěma mlýny bratři 

Jeroným a Jan Buškovi z Čečelic. Jejich potomek Jan Kobičan z Čečelic musel dáti osadu Oujezdec 

Újezdec) majiteli dvora Netvořic a dvůr Hostěradice s obcí Kam. Přívoz byly 

V této době byl majitelem dvora v Lešanech Litvínov z Klinštejna na Hořovicích. V roce 1520 byly 

těradice, obec Kamenný Přívoz a Oujezdec připojeny k panství týneckému, jehož majitelkou 

byla Lidmila z Klinštejna. Ta roku 1563 postoupila vše Janu Lobkovicovi z Točníku. Lobkovic téhož 

čanech na udržování oltáře 

 

lešanskému, a tak 

od té doby prožívala zdejší obec nerozlučně společný osud robotný a celou historii. 
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Mapa 6Stabilní katastr Čech –Kamenný P

Mapa 7Stabilní katastr Čech –Hostě

V 19. století bylo hlavní obživou plavení dříví po Sázavě, práce v požárských lomech a práce v 

dolech při těžbě zlata. Z těchto zdrojů obživy stojí za zmínku hlavně plavení dříví vory. Jakmile se 

hnuly ledy vyrazily dvě party plavců

Čerčan a někdy až do Chocerad, kde na ně čekaly již prameny. Někdy však museli vázat vory sami 

po 6 až 8 sdělávat prameny, které potom několika jezy a nebezpečnými říčními zákruty plavili do 

Davle a dále do Prahy. 

V té době, to bylo v roce 1880, se na Přívoze uhlím netopilo, chodilo se na dříví do lesa a každý kus 

dřeva byl v domácnosti vítán. Proto i plavci po cestě házeli do vody dřevo a houžve. Za splavení 

jednoho pramene do Prahy dostal plavec

Poslední plavec na Sázavě se plavil v letech 1940

roce 1895 otevřením dráhy zvané dodnes “Posázavský pacifik”. Plavecký život zvěčnil ve svém díle 

spisovatel Posázaví, rodák z Kamenného Přívozu, Jan

e Kamenný Přívoz 

Kamenný Přívoz (Zdroj: Národní archiv) 

Hostěradice (Zdroj: Národní archiv) 

V 19. století bylo hlavní obživou plavení dříví po Sázavě, práce v požárských lomech a práce v 

dolech při těžbě zlata. Z těchto zdrojů obživy stojí za zmínku hlavně plavení dříví vory. Jakmile se 

hnuly ledy vyrazily dvě party plavců se svými vrátnými (parťáky), se sekyrami a sochory pěšky do 

Čerčan a někdy až do Chocerad, kde na ně čekaly již prameny. Někdy však museli vázat vory sami 

po 6 až 8 sdělávat prameny, které potom několika jezy a nebezpečnými říčními zákruty plavili do 

V té době, to bylo v roce 1880, se na Přívoze uhlím netopilo, chodilo se na dříví do lesa a každý kus 

dřeva byl v domácnosti vítán. Proto i plavci po cestě házeli do vody dřevo a houžve. Za splavení 

jednoho pramene do Prahy dostal plavec 12 zlatých. 

Poslední plavec na Sázavě se plavil v letech 1940–1941. Ovšem normální plavecký život zašel po 

roce 1895 otevřením dráhy zvané dodnes “Posázavský pacifik”. Plavecký život zvěčnil ve svém díle 

spisovatel Posázaví, rodák z Kamenného Přívozu, Jan Morávek. 
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V té době, to bylo v roce 1880, se na Přívoze uhlím netopilo, chodilo se na dříví do lesa a každý kus 
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2. Sociálně ekonomická analýza 

Analytická část hodnotí vývoj a stav jednotlivých význačných ekonomických, kulturněhistorických, 

společenských, ekologických a dalších ukazatelů a jevů a na základě rozboru těchto ukazatelů 

odhaluje příčiny a důsledky jejich vývoje. Jedná se o stěžejní výchozí část každého rozvojového 

dokumentu, na jejímž základě jsou definovány hlavní rozvojové priority obce. 

2.1. Obyvatelstvo 

2.1.1. Demografický vývoj 

Obec Kamenný Přívoz se statutem obce má celkem 4 části. Vesměs se jedná o velmi malá sídla.  

Obec Kamenný Přívoz má v současnosti 1413 obyvatel a patří tak ke středně velkým obcím okresu 

Praha-západ. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v obci je relativně stabilní – kolísá v rozmezí 20 

%.Za posledních dvacet let vzrostl počet obyvatel o 30 % a překročil své maximum z roku 1961. 

Graf 1Vývoj počtu obyvatel (Zdroj ČSÚ) 

 

Tabulka 1.  Vývoj počtu obyvatel v období 1869–2011 podle částí obce Kamenný Přívoz 

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 
celkem 1 031 1 045 965 1 033 1 093 1 060 1 230 1 197 1 334 1 281 1 224 1 112 1 067 1 305 

Hostěradice 319 309 269 269 306 251 311 264 324 349 321 296 226 268 
Kamenný Přívoz 420 438 401 390 383 413 474 475 522 508 562 568 578 676 
Kamenný Újezdec 287 283 278 357 387 375 415 425 463 415 336 247 261 346 
Žampach 5 15 17 17 17 21 30 33 25 9 5 1 2 15 

 

K datu 31.8.2019 čítá obec 1.392 obyvatel 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011

Hostěradice Kamenný Přívoz Kamenný Újezdec Žampach



Program rozvoje obce Kamenný Přívoz 

 

12 

Graf 2.  Vývoj počtu obyvatel (Zdroj: ČSÚ) 

 

Graf 3.  Migrační a přírůstková bilance obyvatelstva (Zdroj: ČSÚ) 

 

Graf 4.  Vývoj hustoty osídlení obyvatel na km2 (Zdroj: ČSÚ) 
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Graf 5. Průměrný věk obyvatel (Zdroj: ČSÚ) 

 

V období mezi roky 2012 a 2018 se věková skladba obyvatel obce výrazně nezměnila. Zvýšil se 

počet obyvatel ve věku 0–14 let a výrazněji podíl obyvatel nad 65 let, jak o tom svědčí následující 

údaje: 

Graf 6.  Rozložení věkových skupin (Zdroj ČSÚ) 

 

2.1.2. Vzdělání 

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva byla v roce 2001 poněkud nižší, ale má vzestupný charakter. 

Mezi roky 2001 a 2011 vzrostl počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou (z 20 % na 

27,3 %) o 8 % a obyvatel s vysokoškolským vzděláním (z 4,4 % na 8,5 %) o 134 %. 
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Graf 7.  Vzdělanostní struktura obyvatel obce ve věku 15 a více let (Zdroj SLBD 2011 – ČSÚ) 

 

2.1.3. Sociální situace 

V národnostní struktuře Kamenného Přívozu a jeho místních částech dominuje národnost česká, 

k národnostním menšinám se dle údajů ze SLBD 2011 řadí Moraváci (7), Slováci (12) a Ukrajinci 

(6). 

2.1.4. Spolková a komunitní činnost 

V obci Kamenný Přívoz působí i několik spolků a sdružení, které se starají o zájmovou a 

společenskou činnost občanů ve volném čase. 

• SDH Kamenný Újezdec 

• Tělovýchovná jednota Tatran Kamenný Přívoz z.s. 

• Ochotnický divadelní spolek OKAP Kamenný Přívoz 

• Náplava Sázavy o.s.  

• Mateřské centrum Převozníček 

• Okrašlovací spolek 

• Bajan z.s. – sdružení pro ochranu zvířat 

2.2. Hospodářství 

Podle údajů z registru ekonomických subjektů má v obci sídlo 138 ekonomických subjektů,mezi 

nimiž je 1 subjekt místní samosprávy a1 školská příspěvková organizace. 

Z pohledu počtu pracovníků jde především o mikropodniky, ve kterých převážně pracuje do 5 

zaměstnanců. Největším zaměstnavatelem v obci je společnost Klaus Behr  spol. s r.o., zbývající 

ekonomické subjekty vykonávají svou činnost většinou bez zaměstnanců (jako samostatní 

živnostníci). 

Daňové příjmy obce přepočtené na 1 obyvatele za rok 2018 dosáhly hodnoty 12.500 Kč. Tato 

hodnota nedosahuje krajského průměru (2018). Obec Kamenný Přívoz tedy v tomto parametru 

dosahuje pouze cca 60% průměru Středočeského kraje. 
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Míra ekonomické aktivity (tj. podíl ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu obyvatel 

starších 15 let) obce Kamenný Přívoz je 63 % v roce 2018. V porovnání s průměrem v České 

republice se jedná o hodnotu vyšší (60,7 %). Mezi ekonomicky aktivním obyvatelstvem výrazně 

převažují zaměstnanci nad živnostníky a zaměstnavateli. 

Graf 8.  Rozložení podnikatelských subjektů dle právní formy 
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Graf 9.  Počty podnikatelských subjektů dle typů podnikání – NACE (Zdroj ČSÚ) 
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2.2.1. Zemědělství 

Podle aktuálních údajů z katastru nemovitostí je ve správním území obce 261hektarů (tj.41,68 % 

rozlohy) evidováno jako orná půda, zemědělská půda zaobírá celkem 68,96 % rozlohy. 

 

 

2.2.2. Lesnictví 

Lesní porosty tvoří zhruba 12,58 % plochy území obce Kamenný Přívoz. Jsou přirozeným 

krajinotvorným prvkem, který je součástí Středočeské pahorkatiny s pestrou geomorfologií, 

mozaikou polí, lesů, mělkých údolí s rybníky. 

Lesní porosty jsou obhospodařovány jednotlivými vlastníky s dohledem odborného lesního 

hospodáře. Největším subjektem, vykonávajícím lesní hospodářství ve správním území obce, je 

státní podnik Lesy ČR a Metropolitní kapitula u sv. Víta. Obec má v majetku lesní pozemky o 

celkové výměře 36,9 ha. Právo hospodařit v obecním lese vykonává obec svými vlastními 

(případně smluvně zajištěnými) pracovníky. Dřevinná skladba lesních porostů je smíšená. 

Nejčastěji je ve zdejších lesích vidět smrky a borovice, buky, duby, olše. 

2.2.3. Trh práce 

Podle nové oficiální metodiky se míra registrované nezaměstnanosti na úrovni ČR, krajů a okresů 

počítá na základě výsledků výběrového šetření pracovních sil. Za nezaměstnané osoby se považuji 

tzv. dosažitelní uchazeči. Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit 

do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají 

žádnou objektivní překážku pro přijeti zaměstnání. 
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Graf 10.  Vývoj nezaměstnanosti (Zdroj ČSÚ) 

 

Registrovaná míra nezaměstnanosti obce Kamenný Přívoz se k 31.12.2018 pohybuje okolo 1,4%, 

což je méně než analogické údaje v celokrajském měřítku (míra registrované nezaměstnanosti ve 

Středočeském kraji k 31.12.2018 byla 2,5 – 4,99 %). 

2.3. Infrastruktura 

2.3.1. Technická infrastruktura 

2.3.1.1. Zásobování pitnou vodou 

Obec Kamenný Přívoz má částečně vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku obce a ve 

správě VHS Benešov. Byl budován v sedmdesátých letech. V současné době je na něj napojeno 

téměř 30 % obyvatel.  

Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod je Posázavský vodovod. 

Obec Kamenný Přívoz průběžně modernizuje stávající vodovod dle finančních možností z fondu 

obnovy, který je tvořen z dotačních titulů, vlastních zdrojů a nájemného od provozovatele. 

V souvislosti s návrhem trasy dálnice D3 je navrženo připojení vodojemu Kamenný Přívoz na 

dálkový vodovod a dále jeho pokračování východním směrem až k plánovanému areálu správy a 

údržby silnic. V ostatních místních částech je zásobování pitnou vodou řešeno prostřednictvím 

lokálních zdrojů. 

2.3.1.2. Kanalizace a čištění odpadních vod 

Pro sběr a čištění odpadních vod je v části obce k dispozici ČOV. Umístění ČOV je v souladu 

s územním plánem obce a vydaným územním rozhodnutím. Vyprodukovaný kal je po 

provedených rozborech odvážen k zemědělskému využití, případně odvážen k další likvidaci 

fekálním vozem. 

2.3.1.3. Rozvody elektrické energie 

Obec Kamenný Přívoz je připojen na rozvodnou distribuční síť VN pomocí nadzemního vedení do 

VN 22kV. Rozvody a rozvodné trafostanice pro zásobování jednotlivých odběratelů obce 

elektrickou energií procházejí průběžně rekonstrukcí ze strany vlastníka distribuční soustavy.  Pro 

dnešní potřeby obce a všech jeho místních částí je plně dostačující. Do budoucna budou 

realizovány jednotlivé přípojky k novým místům spotřeby (např.  z důvodu nové výstavby RD atd.). 
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Dodavatel distribuční sítě počítá v budoucnu s tím, že elektrické vedení, které je v současné době 

v Kamenném Přívoze nadzemní, uloží do země. 

2.3.1.4. Veřejné osvětlení, veřejný rozhlas, 

V obci Kamenný Přívoz je vystavěno veřejné osvětlení. V posledních letech probíhají drobné 

rekonstrukce veřejného osvětlení i ve všech místních částech. V současné době se dokončuje 

pasport veřejného osvětlení, jehož zpracování je podmínkou využití dotačních titulů na 

komplexnější rekonstrukci veřejného osvětlení, kterou obec Kamenný Přívoz do budoucna 

plánuje.  

Obec Kamenný Přívoz má zavedený veřejný rozhlas, který je využíván ke zveřejňování informací z 

činnosti obce a je důležitým prvkem integrovaného záchranného systému, dále je obec vybavená 

aplikací hlášení rozhlasu.cz, která umožňuje on line přístup k podstatným informacím s činnosti 

obce prostřednictvým „chytrých“ mobilních telefonů a elektronické pošty. 

Na území obce a místních částech je zajištěno pokrytí telefonním signálem a sítí internet 

společnostmi T-Mobile, Vodafone, Telefónica O2, UPC i v některých místech lokálními 

internetovými poskytovateli. 

V obci a místních částech je rozvedena páteřní síť pevných telefonních linek.  

 

Dopravní infrastruktura 

2.3.1.5. Silniční doprava 

Dostupnost území z dálnic, rychlostních komunikací   13,6 km 

Dostupnost území ze silnic I.třídy a vyšších tříd komunikací  13,6 km 

Dostupnost železničních stanic na mezinárodní trati   20 km 

• Plánovaná výstavba dálnice D3 

Stavba v úseku 0302Jílové u Prahy–Hostěradice (4486 m) 

V úseku stavby 0302 je trasa dálnice D3 navržena dle varianty „Z1“ dle EIA. Od Jílového u Prahy 

trasa prochází ́tunelem směrem K řece Sázavě, kterou překonává dálničním mostem, pod kterým 

je navržena zavěšená lávka pro pěší a cyklisty, která je zaústěna do nových turistických tras. 

V Hostěradicích je navržen dálniční sjezd. 

 

• Silnice II. a III. tříd 

Obec je s okolními sídly spojená sítí silnic II. V obci Kamenný Přívoz se kříží silnice II. třídy II/105 

Neveklov–Jílové u Prahy a II/106 Týnec nad Sázavou–Štěchovice.  
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Mapa 8.  Trasování plánované dálnice D3
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• Místní a účelové komunikace v obci 

Páteřní síť silnic je v obci doplněna spojovacími, souběžnými či odbočujícími místními a účelovými 

komunikacemi. Povrch těchto místních komunikací je převážně zpevněný se živičným povrchem. 

Parkování osobních vozidel na území obce bude dále umožněno v profilech místních komunikací 

na žádost vlastníka přilehlé nemovitosti na základě smluvních podmínek stanovených obcí 

Kamenný Přívoz. Individuální plochy pro parkování a odstavování vozidel včetně garáží se 

nacházejí převážně na soukromých pozemcích. V minulých letech bylo vybudováno parkovací 

stání u Základní školy a Mateřské školy v ulici V důle.    

 

• Cyklodoprava 

Obcí Kamenný Přívoz prochází severní částí správního území značená nadregionální cyklotrasa č. 

19 Posázavská a její spojka 19D. Přímo obcí pak prochází cyklotrasa KČT č. 8221 od železniční 

stanice přes obec směrem na Lešany. Cyklostezky nejsou v území obce vybudovány. 

• Komunikace pro pěší 

V centru obce a částečně podél silnic II. a III.třídy jsou vybudovány chodníky. V místech, kde 

nejsou chodníky vybudovány, je k pohybu chodců využíván okraj silnice. Obec se snaží situaci řešit. 

Součástí bude i zakomponování bezpečnostních prvků pro zvýšení bezpečnosti chodců. Převážná 

část místních komunikací umožňuje bezpečný pohyb chodců. V obci Kamenný Přívoz existuje 

několik pěších propojení s vyloučením motorové dopravy. Přes území Kamenného Přívozu a 

místních částí procházejí  značené turistické trasy. 

 

2.3.1.6. Železniční doprava 

Obec Kamenný Přívoz je napojen na železniční síť tratí číslo 210 Praha - Čerčany. Stanice ČD je od 

centra obce vzdálena 1,7km. 

 

2.3.1.7. Dopravní obslužnost 

Pravidelnou linkovou autobusovou dopravu zajišťují pro obec v systému Pražské integrované 

dopravy dopravci ČSAD Benešov a ARRIVA Střední Čechy s.r.o., ČD. 

V pracovní dny je obec Kamenný Přívoz obsluhován denně celkem38 spoji. O víkendech je to 

celkem 25 autobusových spojů. Časová dostupnost hlavního města Prahy (39km) je hromadnou 

dopravou cca 70min, individuální automobilovou dopravou cca 36min. Časová dostupnost 

správního úřadu v Černošicích (34km) je hromadnou dopravou cca 105 minut, individuální 

automobilovou dopravou cca 40 min. 

Obslužnost obce Kamenný Přívoz autobusovou dopravou se zlepšila po dokončení integrace 

hromadné dopravy v rámci Středočeského kraje, která byla dokončena 1.4.2017. 

. 
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2.4. Občanská vybavenost 

 

2.4.1. Bydlení a výstavba 

Graf 11.  Vývoj počtu domů v místních částech správního území Kamenného Přívozu (Zdroj ČSÚ) 

 

Z níže uvedené tabulky je patrné, že v posledních letech (2001–2011) zaznamenali v Kamenném 

Přívoze nárůst počtu nových domů a také významný nárůst počtu trvale obydlených bytů. 

V současné době je v Kamenném Přívozu plánována výstavba cca 34 RD. 

 

Tabulka 2.  Počet trvale obydlených domů a bytů v Kamenném Přívoze (SLDB 2001 a 2011) 

Obec 

 

Počet trvale 

obydlených 

domů 

 (SLDB 2001) 

Počet trvale 

obydlených 

domů 

 (SLDB 2011) 

Nárůst počtu 

trvale 

obydlených 

domů (2001-

2011, %) 

Počet trvale 

obydlených 

bytů 

(SLDB 2001) 

Počet trvale 

obydlených 

bytů 

(SLDB 2011) 

Nárůst 

počtu trvale 

obydlených 

bytů (2001-

2011, %) 

Kamenný Přívoz 314 368 17,19 378 443 17,19 

 

Dokončené byty celkem 2001–2018 (vč. nástaveb a příst., domů pro seniory aj.) 71 

Dokončené byty v rodinných domech 2001–2018 58 

Dokončené byty v bytových domech 2001–2018 0 

 

2.4.2. Školství 

Obec Kamenný Přívoz je zřizovatelem základní a mateřské školy jako jednoho subjektu pod 

názvem Základní škola a mateřská škola Kamenný Přívoz, p. o. Součástí je také školní družina, 

dětský klub a školní jídelna. 

2.4.2.1. Mateřská škola 

Současná mateřská škola je od roku 2008 dvoutřídní. Původní druhá třída byla umístěná v budově 

ZŠ a měla kapacitu 9 dětí. K ní bylo přistavěno nové hygienické zázemí. V 2011 byla kapacita třídy 

navýšena na 12 dětí. V září 2013 se třída II přestěhovala do nově zrekonstruovaného prostoru v 

prvním patře budovy mateřské školy, kde původně sídlil obecní úřad. Kapacita třídy byla navýšena 

na 20 dětí. 
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Tabulka 3.  Stav obsazenosti mateřské školy k 31. 12. 2019 

Kapacita Počet žáků Volná místa 

45 45 0 

 

Náklady na provoz MŠ jsou součástí kompletních nákladů na provoz Základní školy a mateřské 

školy Kamenný Přívoz, které je MŠ součástí. 

 

2.4.2.2. Základní škola 

Tabulka 4.  Počet volných míst v základní škole k 31. 12. 2019 

Kapacita Počet žáků Volná místa 

80 71 9 

 

Základní škola je malotřídní vyučující ročníky 1.–5. Počet žáků ve třídách Základní školy je 

vyrovnaný, s mírnými výkyvy se pohybuje mírně nad 17 žáků. Kapacita školy (dle MŠMT 80 žáků) 

je zatím dostačující. 

Tabulka 5.  Počty tříd a žáků v ZŠ ve školním roce 2019/2020   

počet tříd počet žáků 
průměrný počet 

žáků na školu 

průměrný počet 

žáků na třídu 

4 71 71 17,75 

 

Kapacita základní školy a vývoj počtu žáků v posledních 10 letech 

Vývoj počtu žáků v ZŠ Kamenný Přívoz v posledních 10 letech a počet dětí přijatých/nepřijatých do 

1. třídy v posledních 10 letech ukazuje následující tabulka. 

Tabulka 6. Vývoj počtu žáků v ZŠ Kamenný Přívoz (Zdroj ZŠ Kamenný Přívoz) 

Školní rok 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013

/ 

2014 

2014

/ 

2015 

2015

/ 

2016 

2016 

/ 

2017 

2017 

/ 

2018 

2018 

/ 

2019 

2019 

/ 

2020 

Počet žáků 16 21 22 24 33 44 44 54 55 66 71 

Počet dětí u 

zápisu do 1. třídy 

5 9 8 6 11 16 14 12 19 16  

Přijatí/nepřijatí 5/0 9/0 8/0 6/0 11/0 16/0 14/0 12/0 19/0 16/0  

 

Porovnání let 2009 a 2019 ukazuje, že zájem o ZŠ Kamenný Přívoz v posledních roste, počty dětí u 

zápisu však kolísají a nelze z nich usoudit na jednoznačný trend, což je dáno i tím, že absolutní 

počty dětí jsou velmi nízké a již výkyv např. pěti dětí způsobí značný nárůst/pokles v relativních 

hodnotách. Ve školním roce 2019–2020 navštěvuje základní školu v Kamenném Přívoze 71 dětí, 

kapacita školy je zajištěna plně dětmi z Kamenného Přívozu. 

Tabulka 7.  Náklady na provoz ZŠ dle účtování skutečných nákladů v rozpočtu obce (Zdroj: 
monitor.statnipokladna.cz) 

rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady v mil Kč 976 1 208 1 533 968 972 902 1 170 1 816 
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2.4.3. Zdravotnictví 

Obec Kamenný Přívoz zajišťuje nejen pro místní občany tyto zdravotnické služby: 

• Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 

• Zubní ordinace 

V případě nutnosti akutního ošetření či návštěvy specializovaných lékařů využívají naši občané 

kompletní nabídku lékařských odborností v hl. m.  Praze. Do spádové nemocnice Thomayerovy 

nemocnice v Praze Krči je z obce Kamenný Přívoz dobré dopravní spojení. 

2.4.4. Sociální služby 

Obec Kamenný Přívoz každoročně přispívá na činnosti Domu seniorů v Týnci nad Sázavou a také 

na Babybox centrum. 

V současné době obec zajišťuje seniorům rozvoz obědů, dotuje občerstvení natkání seniorů a 

poskytuje cílenou podporu a úlevy znevýhodněným sociálním skupinám  

Kulturní vyžití 

Akcí, které obec pořádá pro veřejnost je opravdu velké množství (přehled akcí je zveřejněn na 

webových stránkách obce). Ve většině případů se jedná o tradiční akce, nebo si tyto akce tradici 

postupně budují. Na přípravě a realizaci se podílí členové kulturní komise,  sdružení a spolků, 

místní samospráva, Základní a Mateřská škola, dobrovolníci z řad občanů. 

Mezi tradiční kulturně-společenské akce obce patří: 

• Oslavy masopustu 

• Pálení čarodějnic 

• Dětský den 

• Vítání občánků 

• Přívozské trhy 

• Pohádková cesta 

• Turnaj v minikopané 

• Divadelní představení pro děti i dospělé 

• Gratulace k významným životním jubileům 

• Mikulášská nadílka 

• Adventní koncerty 

• Rozsvěcení vánočního stromu 

• a další 

Účast veřejnosti je na většině akcí velmi uspokojivá. K většině kulturně-společenských akcí je 

využíván prostor náplavky v Kamenném Přívoze, sál restaurace U Vemenáče, sportovní areály TJ 

Tatran a SDH,  sál divadla OKAP 

 

 

2.4.5. Sportovní vyžití 

V obci jsou v největším rozsahu provozovány tyto sporty: fotbal, stolní tenis, hasičské sporty. 

Dále jsou v obci pořádány lekce jógy a aerobiku apod.  
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2.4.6. Nabídka dalších služeb, které obec nabízí 

• Restaurace 5 x  

• 2 prodejny potravin 

• Provozovna České pošty  

• Shromaždiště odpadů 

• 1 provozovna kadeřnictví 

• Veřejná knihovna 

 

 

2.5. Správa obce 

2.5.1. Úřad obce a jeho kompetence 

Obec Kamenný Přívoz je samosprávným subjektem se základní působností. Zastupitelstvo obce 

má 15 členů, rada obce 5 členů. 

Úřad obce sídlí v centru v budově Obecního úřadu, Kamenný Přívoz 285. Úřad obce má celkem 4 

zaměstnance: 1 účetní, 1 referentka, 2 technické služby. U volněnými zastupiteli jsou starosta a 

místostarosta obce. 

Hospodaření obce 

Obec Kamenný Přívoz hospodařila v letech 2013–2019 s přebytkem rozpočtu.  

Tabulka 8.  Vývoj hospodaření obce 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Příjmy (tis Kč) 14 953 23 018 18 453 34 013 23 655 25 280 

Výdaje (tis Kč) 13 663 20 533 12 914 35 210 20 908 19 835 

Výsledek hospodaření (tis Kč) 1290 2 485 5539 -1 197 2 747 5 445 

Stavy účtů (tis Kč) 13 550 15 985 21 575 20 378 23 125 28 638 

Bankovní úvěr (tis Kč) 0 0 0 0 0 0 

 

Daňové příjmy obce se pohybují v úrovni 20,2 mil Kč. 

Účetnictví obce je zpracováváno s péčí řádného hospodáře a podléhá jak kontrole ze strany 

finančního výboru zastupitelstva obce, tak i kontrolním mechanismům finanční správy, krajského 

úřadu a poskytovatelů dotací.  

Při závěrečném přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, které je prozatím posledním 

dokončeným přezkoumáním, bylo konstatováno, že nebyly zjištěny podstatné chyby a nedostatky. 

Obec Kamenný Přívoz je zřizovatelem 1 příspěvkové organizace Základní a Mateřská školy 

Kamenný Přívoz. 

Hodnota majetku obce v roce 2018 činila 95 112 tis Kč, z toho 78 442 tis. Kč byl dlouhodobý 

hmotný majetek. 

V majetku obce jsou tyto významnější nemovitosti: 

• budova Úřadu obce, kde se nacházejí kanceláře obecního úřadu, dále místní knihovna, 

kadeřnictví a pošta, čp. 285 K.Přívoz 
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• areál základní školy, čp. 53 Kamenný Přívoz 

• areál mateřské školy čp.10 K.Přívoz 

• budova hasičské zbrojnice v Kamenném Újezdci 

• budovy  čp. 37 a čp. 263  K.Přívoz (divadlo OKAP, zdravotní středisko, zubař, obecní byty) 

• Sportovní areál TJ Tatran 

• Objekt čp. 9 K.Přívoz (Šíbalův statek) 

 

2.5.2. Bezpečnost 

Obec Kamenný Přívoz neprovozuje obecní policii. Zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku 

obyvatel provádí v rámci výkonu své služby služebna Policie ČR v Jílovém u Prahy. Vícekrát ročně 

podává obvodní oddělení v Jílovém u Prahy zprávu o stavu bezpečnosti, která nás informuje o 

bezpečnostní situaci v našem územním obvodu. 

Bezpečnost obce v oblasti ochrany obyvatel zajišťuje Jednotka sboru dobrovolných hasičů, která 

v obci působí, a další složky Integrovaného záchranného systému. Nejbližší výjezdové místo HZS je 

Jílové u Prahy s časovou dostupností cca 10 minut. Výjezdové místo záchranné služby je Davle 

s dojezdovým časem 15 min. 

Obec je vybavena místním rozhlasem, který je možné využít pro rychlé předávání informací 

obyvatelům obce v případě živelné katastrofy či jiného krizového stavu. Další možností rozesílání 

zpráv v případě živelných či jiných katastrofických stavů je formou emailové komunikace.  

 

Vnější vztahy a vazby 

Obec Kamenný Přívoz je na základě rámcové partnerské smlouvy o členství od roku 2013 členem 

místní akční skupiny Posázaví, o.p.s., která poskytuje obecně prospěšné služby, jejichž cílem je 

rozvoj regionu Posázaví. 
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Partnerské vztahy s obcemi v ČR ani v zahraničí obec neudržuje. 

 

2.6. Životní prostředí 

2.6.1. Složky životního prostředí 

Z pohledu kvality ovzduší je poloha obce mimo hlavní centra průmyslové výroby i relativně daleko 

od velkých liniových staveb výhodou a přispívá tak k samočistícím procesům, a to i v případě 

klimatických podmínek se zvýšeným rizikem vzniku zvýšené koncentrace škodlivin v ovzduší. Tento 

stav je potenciálně ohrožen případnou výstavbou dálnice D3. 

2.6.1.1. Hygiena prostředí 

Kvalita ovzduší – koncentrace prachových částic PM10   21,2 ug/m3 2012–2017 

Kvalita ovzduší – koncentrace prachových částic PM2,5   15,6 ug/m3 2012–2017 

Kvalita ovzduší – koncentrace oxidu dusíku NO2   11 ug/m3 2012–2017 

Měrné územní emise ze stacionárních zdrojů    1 tun/km2 2015 

Měrné územní emise z mobilních zdrojů znečištění   1,64 tun/km2 2015 

Trend měrné územní emise ze stacionárních zdrojů   -0,1 tun/km2 2012–2015 
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Trend měrné územní emise z mobilních zdrojů    1,32 tun/km2 2012–2015 

2.6.1.2. Hluková zátěž 

Pokud jde o oblast hlukové zátěže – intenzita hluku nebyla měřena, není zpracována hluková 

mapa. S ohledem na současnou intenzitu dopravy pravděpodobně nejsou překračovány normy 

přípustných hladin hluku. Hluková mapa je zpracována na správní území sousedních Lešan v rámci 

plánované výstavby těles dálnice D3. Zde je nutné počítat s navýšením hlukové zátěže. 

2.6.1.3. Přírodní dědictví – půdní fond 

Podíl zemědělské půdy    69 %  2017 

Trend podílu zemědělské půdy   0 %  2012–2017 

Podíl půd s I.a II. třídou ochrany  67 %  2017 

Vodní eroze zemědělské půdy   18,8 tun/ha/rok 

2.6.2. Ochrana životního prostředí 

Na území katastru obce a jeho místních částí je vymezeno několik lokálních biocenter, která jsou 

propojena biokoridory lokálního významu. Prvky jsou rozmístěny rovnoměrně po celém území. 

Evropsky významná lokalita Dolní Sázava 

Chráněné druhy 

hořavka duhová (Rhodeus Sericeus Amarus) 

velevrub tupý (Unio crassus) 

 

Na území správního území obce se nacházejí kvalitní podzemní zdroje pitné vody (v ochranném 

pásmu 2. stupně)  

2.6.3. Odpadové hospodářství 

Likvidace komunálních odpadů je zabezpečena sběrem a odvozem  směsného komunálního 

odpadu na řízené skládky prostřednictvím smluvního partnera firmy AVE. Sběrné nádoby na 

směsný odpad jsou buď ve vlastnictví majitelů nemovitostí či smluvního partnera a zapůjčeny 

jednotlivým majitelům objektů. Odvoz směsné části komunálního odpadu probíhá v týdenních  

intervalech, svoz tříděného odpadu v týdenních intervalech. Je zabezpečen i sběr nebezpečného  a 

velkoobjemového odpadu. Dále je zabezpečen sběr elektro odpadu ze strany spol. ASEKOL a 

REMA. 

V obci je shromaždiště odpadů, které je otevřeno pro veřejnost jednou týdně. Místní občané mají 

možnost uložení odpadu na shromaždiště odpadů zdarma. V rámci otevírací doby shromaždiště 

odpadů je zde umístěn kontejner na bioodpad, popelnice na rostlinné tuky a na kovy.  

V místních částech obce jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad (plasty, papír, sklo, tetrapak, 

textil, oleje, kovy). Tyto kontejnery jsouc vyváženy jedenkrát týdně. Svoz tříděného odpadu 

zajišťuje společnost AVE, a.s. Kontejnery na textil jsou vyváženy na vyzvání. Míra separace 

odděleně sbíraných složek odpadu má vzestupný charakter. 

K sběru a recyklaci odpadu přispívá i sběr kovového šrotu ze strany SDH Kamenný Újezdec. 

Poplatky vybrané od občanů nepokryjí náklady na likvidaci odpadu. 

Na území obce Kamenný Přívoz  se nenachází skládka ani kompostárna.  
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2.7. Cestovní ruch 

Cestovní ruch na prahu třetího tisíciletí získává stále významnější pozici ve struktuře 

ekonomických aktivit v rámci sektoru služeb a dokáže generovat sekundární poptávku v řadě 

dalších národohospodářských odvětví. I v rámci sektoru služeb, který jako celek vykazuje vysokou 

dynamiku rozvoje, patří cestovní ruch k těm rychle rostoucím a je na každém územním celku, zda 

se mu podaří využít plně rozvojového potenciálu, který mu cestovní ruch může nabídnout. 

V hierarchii koordinace cestovního ruchu patří správní území obce do turistického regionu Střední 

Čechy a turistické oblasti Posázaví, není součástí žádné specifické turistické lokality. Funkci 

destinačního managementu pro turistickou oblast plní Posázaví o.p.s. 

2.7.1. Atraktivity cestovního ruchu 

K historickým zajímavostem patří soubor prehistorické a historické cesty zvané Plavecká v katastru 

obce Hostěradice, v Kamenném Přívoze pak areál kostela svaté Ludmily, zahrnující vlastní kostel s 

márnicí, historickou bránu s ohradní zdí a schodištěm. 

Potenciál obce Kamenný Přívoz pro cestovní ruch lze spatřit v těchto oblastech: 

• vodácká turistika na řece Sázavě 

• v obci začíná/končí pěší výletní trasa Posázavská stezka, vedoucí romantickými místy 

podél řeky Sázavy až do Pikovic 

• drobné památky specifikované níže 

• nedaleká rekreační oblast na Slapské přehradě 

• nedaleké Vojenské technické muzeum v Lešanech. 

• aktivní formy cestovního ruchu: 

cykloturistika 

 nadregionální trasa č. 19 Posázavská a její spojka 19D 

 cyklotrasa KČT č. 8221 

turistické trasy vedoucí územím: 

červená:  Prosečnice – Kamenný Přívoz – Pikovice 

zelená: Jílové u Prahy – Kamenný Přívoz – Netvořice 

modrá: Žampach – Rakousy – Třebsín 

naučná stezka Jílovské zlaté doly (z Kamenného Přívozu směr Žampach) 

 

2.7.2. Vybavenost pro cestovní ruch 

Nedílnou součástí aktivní turistické nabídky je také doprovodná materiálně-technická základna, 

která poskytne návštěvníkům obce kvalitní zázemí. Stávající situace v oblasti vybavenosti pro 

turistický ruch: 

• Restaurace U Vemenáče v Kamenném Přívoze 

• Hotel Troníček - Žampacgh 

• Restaurace Na Staré Poště v Kamenném Přívoze 

• Restaurace U Hastrmana s pensionem v Kamenném Přívoze 

• Restaurace U Adenauera v Kamenné Přívoze na Zastávce 

• Restaurace U Brožků v Hostěradicích 

• Restaurace Rakouská stodola v Hostěradicích 
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K významnějším turistickým cílům v okolí patří zlaté doly v Jílovém u Prahy a ve stejném městě 

situované Regionální muzeum. 

2.7.3. Památky regionálního a místního významu 

 

Tabulka 9Přehled památek v Kamenném Přívozea jeho místních částech 
  

Název památky Místní část Registrační číslo 

Kaplička a památník padlým v 1. a 2. Světové válce Hostěradice   

Kříž s památnou lípou Hostěradice   

Plavecká cesta Hostěradice 20582/2-269 

Kostel sv. Ludmily Kamenný Přívoz 32550/2-2260 

Ohradní zeď kostela sv. Ludmily se západní branou Kamenný Přívoz 32550/2-2260 

Přístupové schodiště k areálu kostela sv. Ludmily Kamenný Přívoz 32550/2-2260 

Kříž Kamenný Přívoz   

Památník TGM k osmdesátým narozeninám Kamenný Přívoz   

Rodný dům Jana Morávka Kamenný Přívoz   

Památník padlým v 1. a 2. Světové válce Kamenný Přívoz   

Kaplička Kamenný Újezdec   

Památník padlým v 1. a 2. Světové válce  Kamenný Újezdec   
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3. Východiska pro návrhovou část 

3.1. Silné a slabé stránky obce 

Souhrn hlavních silných a slabých stránek rozvoje obce. Silné stránky představují pozitivní faktory 

pro rozvoj obce a slabé stránky naopak vyjadřují negativní skutečnosti, které způsobují v obci 

problémy. 

Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky 

obce. Jednotlivé výroky byly diskutovány na setkání členů pracovní skupiny.  

Výroky jsou seřazeny od nejvíce závažných až po nejméně závažné. 

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Stabilní přírůstek obyvatelstva Nedostatečná nabídka pracovních příležitostí 

v obci, místních částech 

Možnost nové zástavby po dokončení výstavby 
kanalizace 

Málo rozvinutá nabídka služeb pro občany 

Zachovalé životní prostředí, nízká kriminalita Velký rozdíl ve vybudované technické 
infrastruktuře mezi obcí Kamenný Přívoz a 
místními částmi 

Průměrná technická infrastruktura, s průběžnou 
modernizací a rozšiřováním 

Zásobování pitnou vodou 

Rozsáhlé investice do technické a dopravní 
infrastruktury pro zvýšení kvality života a bydlení 

Odvod, sběr a čištění odpadních vod 

Bohatá nabídka akcí pro spolkový, kulturní a 
společenský život obce 

Minimum chodníků při krajských komunikacích 

Dobrá dostupnost spádových měst (dojíždění za 
službami, vzděláním a prací) 

Chybí kulturně  společenské centrum obce 

Dopravní obslužnost obce po dokončené integraci 
veřejné dopravy 

Chybí odpovídající tělocvična 

Kvalitně fungující Základní a Mateřská škola  Chybí odpovídající nákupní centrum 

Nabídka základních zdravotnických služeb Rekreační výstavba 

Příznivá sociální situace (nízký počet sociálně 
slabých) 

Nízká kapacita základní školy a mateřské školy 

Pro další rozvoj obce – kvalitně zpracovaný územní 
plán   

 

Kvalitní zázemí pro JSDH – hasičská zbrojnice  
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NÁVRHOVÁ ČÁST 

4.  Strategická vize obce Kamenný Přívoz 

Strategická vize je vyjádření představ o celkovém rozvoji obce v dlouhodobém horizontu zhruba 

20 let, pro účely tohoto dokumentu nastiňuje žádoucí stav obce Kamenný Přívoz v roce 2035. K 

naplnění této představy bude směřovat postupné plnění aktivit, definovaných v tomto 

dokumentu, a také ve strategických rozvojových dokumentech na něj navazujících. Vize 

představuje „cílový stav“ obce v budoucnosti a určuje hlavní kontury směřování k tomuto stavu. 

 

Vize: KAMENNÝ PŘÍVOZ 2035 

• Dokončený vodovodní řád v obci Kamenný Přívoz 

• Dokončený systém sběru a čištění odpadních vod v obci Kamenný Přívoz 

• Realizace projektu Kulturně společenského centra Šibalův statek 

• Rozšíření hřbitova v Kamenném Přívoze 

• Realizace dětského hřiště v každé části obce 

• Realizace naučné stezky Krajem vorařů, kameníků a pytláků 

• Převod do vlastnictví obce a následná oprava a kulturní využití kaple sv. Ludmily 

• Zvyšování bezpečnosti chodců v intravelánu obce (chodníky, přechody apod.) 

• Revitalizace požární nádrže v Hostěradicích 

• Opravy místních cest a komunikací 

• Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ. 

• Dokončení sportovišť v areálu TJ Tatran Kamenný Přívoz 
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5. Programové cíle 

Programové cíle stanovují, čeho chce obec Kamenný Přívoz dosáhnout realizací svého programu 

rozvoje, a shrnují hlavní rozvojové priority ve střednědobém horizontu (zpravidla 6-8 let). Tyto cíle 

jsou stanoveny na základě problémů, definovaných v analytické části dokumentu, a potřeb 

občanů obce zjištěných v uspořádané ankety. Programové cíle přesněji definují hlavní rozvojové 

směry obce, které v sobě zahrnují veškerá témata či problematiky, na která je soustředěna 

pozornost v předmětném období. 

 

Cíl 1: Rozvoj infrastruktury v obci 

Cíl 2: Rozvoj a zlepšování podmínek k životu v obci 

Cíl 3: Rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v obci 

Cíl 4: Rozvoj cestovního ruchu 

Cíl 5: Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj obce 
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6. Opatření 

Opatření obce jsou definována jako zásadní úkoly k naplnění stanovených programových cílů a 

formulují přístup k řešení jednotlivých témat. Odvíjí se od programových cílů a mají střednědobý 

charakter, předpoklad jejich realizace je v celém návrhovém období tohoto dokumentu nebo ve 

stanoveném kratším časovém úseku. Jednotlivá opatření jsou pak naplňována prostřednictvím 

realizace konkrétních rozvojových aktivit. 

 

Cíl 1: Rozvoj infrastruktury v obci 

Opatření 1.1: Technická infrastruktura 

Opatření 1.2: Dopravní infrastruktura 

Opatření 1.3: Nemovitosti v majetku obce 

 

Cíl 2: Rozvoj a zlepšování podmínek života v obci 

Opatření 2.1: Školství 

Opatření 2.2: Sport 

 

Cíl 3: Rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v obci 

Opatření 3.1: Volnočasové aktivity 

Opatření 3.2: Kulturní a společenské aktivity 

Opatření 3.3: Sportovní aktivity 

 

Cíl 4: Rozvoj cestovního ruchu 

Opatření 4.1: Doprovodná infrastruktura a propagace 

 

Cíl 5: Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj obce 

Opatření 5.1: Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny 

Opatření 5.2: Péče o veřejná prostranství 
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7. Rozvojové aktivity 

Rozvojová aktivita představuje již konkrétní projekt, nebo činnost (soubor činností) vedoucí k 

naplnění příslušných definovaných opatření obce. 
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8. Podpora realizace Programu 

Pracovní skupina předložila zastupitelstvu obce dokument Program rozvoje obce Kamenný Přívoz 

2019–2025, v konečné podobě byl zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů. Tento dokument se 

po schválení zastupitelstvem obce stane jedním ze základních podkladů při tvorbě ročního 

rozpočtu obce, rozpočtových výhledů i dlouholetých finančních plánů. 

Průběžná kontrola aktuálnosti dokumentu a souladu realizovaných rozvojových aktivit s tímto 

strategickým dokumentem bude prováděna nejméně jednou za rok. Tuto kontrolu provede 

pracovní skupina, která byla založena v průběhu tvorby Programu rozvoje obce. V případě potřeby 

předloží pracovní skupina návrh na změnu, doplnění či aktualizaci Programu přímo zastupitelstvu 

obce. Případné aktualizace budou prováděny nejpozději do konce března příslušného roku. 

Hlavním garantem aktuálnosti dokumentu a realizace jednotlivých aktivit v souladu s vytýčenými 

prioritami bude Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz. O stavu plnění budou podávat informaci 

subjekty, které jsou odpovědné za realizaci příslušných aktivit. 

Program rozvoje obce Kamenný Přívoz 2019–2025 bude dostupný na oficiálních webových 

stránkách obce (www.kamennyprivoz.cz) nebo v písemné podobě k nahlédnutí v úředních 

hodinách na OÚ. 
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9. Důležité odkazy 

obec Kamenný Přívoz www.kamennyprivoz.cz 

Web turistické oblasti  www.posazavi.com

MAS Posázaví  leader.posazavi.com 

Středočeský kraj www.kr-stredocesky.cz 

ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz www.zsmskp.cz 

Policie ČR OOP Jílové u Prahy www.policie.cz 

Integrovaný záchranný systém Středočeského kraje www.hzscr.cz 

 


