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ÚVOD 

 

  

Program rozvoje obce Vrančice je dokument, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce 

Vrančice. Dokument formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto 

představ dosáhnout. Dokument je zpracován dle finančních možností obce, kdy jednotlivé cíle 

a projekty jsou navrženy tak, aby mohly být realizovány v průběhu platnosti dokumentu. 

Představitelé obce vnímali priority i před vypracováním tohoto dokumentu. Ve zpracování 

Programu rozvoje obce na období 2019-2024 vidí efektivnější plánování dílčích úkolů a řízení 

obce a v lepším využívání finančních prostředků z vlastního rozpočtu i dostupných dotací. 

Tento dokument jim napomůže k detailnímu a také dlouhodobějšímu plánování a řízení 

rozvoje obce. 

 

Přípravy podkladů pro zahájení prací na dokumentu probíhaly od září 2018, kdy zaměstnanci 

Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram osobně se starostou obce Vrančice jednali o vhodnosti 

nastavení projektů a priorit pro rozvoj obce. Do tvorby dokumentů byli zapojeni nejen 

představitelé obce, ale i důležitým faktorem pro kvalitní nastavení cílů bylo zapojení veřejnosti 

– občanů obce. 

Zpracovatelé spolu s vedením obce se snažili zachytit, co nejvíce požadavků od občanů na to, 

aby vytvořili podmínky pro spokojený a plně fungující život v jejich obci. Zapojení občanů 

probíhalo formou dotazníků a následně komunitním projednáním vzniklého dokumentu 

Programu rozvoje obce Vrančice na období 2019-2024. 

Metodické vedení vzniku dokumentu bylo využito z projektu Elektronická metodická podpora 

tvorby rozvojových dokumentů obcí z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
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Obec Vrančice se nachází v okrese 

Příbram, kraj Středočeský, asi 9 km jižně 

od Příbrami. Žije zde 72 obyvatel. 

Obec Vrančice se skládá ze tří částí na 

dvou katastrálních územích:  

Vrančice (i název k. ú.) 

Mýšlovice (i název k. ú.) 

Životice (leží v k. ú. Mýšlovice) 

A.  ANALYTICKÁ ČÁST 

 

A. 1. Charakteristika obce 

1. Území 

1.1. Poloha obce  

Obec Vrančice leží v okrese Příbram, 12 km JV od Příbrami a tvoří ji tři osady: Vrančice, Životice 

a Mýšlovice.  Ve správním obvodu obce Vrančice jsou dvě katastrální území: Vrančice a 

Mýšlovice o celkové rozloze 885 ha a žije zde trvale 150 obyvatel. Obec Vrančice je rozložena 

na jižním svahu vrchu Vranč (608 m n.m.) ve výši 520–550 m n.m. V okolí vrchu Vranč se nalézá 

Vrančický důlní revír, ve kterém jsou počátky dolování kladeny do 15. století. 

Osady se nalézají mezi souvisle zalesněným pásmem Brd a středním tokem Vltavy, který se 

zařezává do okolní krajiny hlubokým korytem s příkrými lesnatými srázy.   

Obec protíná turistická trasa (modrá turistická značka) Milín – Vrančice – Chraštice – 

Podholušice.   

V obci Vrančice v roce 2018 trvale žije 150 obyvatel a je evidováno 75 adres. 

Vrančice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.vrancice.cz 
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Životice je malá vesnice, část obce Vrančice 

v okrese Příbram. Nachází se asi 1,5 km na 

východ od Vrančic. Je zde evidováno 23 

adres. V roce 2017 zde trvale žilo 58 

obyvatel.  

Životice leží v katastrálním území Mýšlovice 

o výměře 4,96 km². 

 

Mýšlovice 

 

Zdroj: www.vrancice.cz 

Životice 

 

Zdroj: www.vrancice.cz 

Kartogram č. 1. Katastrální území obce Vrančice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

Mýšlovice je malá vesnice, část obce Vrančice v 

okrese Příbram. Nachází se asi 2,5 km na východ 

od Vrančic. Je zde evidováno 21 adres. V roce 

2017 zde trvale žilo 20 obyvatel.  

Mýšlovice je také název katastrálního území o 

rozloze 4,96 km². V katastrálním území 

Mýšlovice leží i Životice. 

http://www.mapy.cz/


  

DSO ORP PŘÍBRAM 8 

 

 

 

 Vzdálenost obcí od sídelní obce Vrančice 

Obec Vzdálenost osady od sídelní obce Vrančice 

Mýšlovice 2,3 km 

Životice 944 m 

Zdroj: www.mapy.cz 

 

Katastrální území obce Vrančice je o celkové rozloze 8,85 km². 

Do katastrálního území obce Vrančice jsou zahrnuty ještě tři samoty.  

Samota „U Koňasů“ v oblasti Životice, samota „U Slámů“ v oblasti Životice a samota „Čmín“ 

v oblasti Mýšlovice. 

 

1.2. Historie obce 

 

Vrančice  

Původ názvu 

 Vrančice = ves lidí Vrancových (1367 Wranecz) či Vránkových (1378 Peskoni dicto Wranka) 

Z nejstarší historie 

První písemná zmínka je z r. 1253 kdy ves Wrantsicz náležela křížovníkům s červenou hvězdou. 

Ti ji prodali r. 1333 Přibíkovi z Obděnic, ale r. 1357 postoupil ji Hynek z Jedle zase křížovníkům. 

Roku 1532 opat Placidus kláštera Ostrovského a sv. Jana ve Skále dědičně odprodal 

tochovickou tvrz s dvorem, městečko Tochovice, vsi Hořejany, Star. Vodu, Horčápsko, 

Vrančice, Svojšice, Kletice, Důl a část Lisovic a Ostrova rytíři Janu Trčkovi z Vitence, nejvyššímu 

královskému mincmistrovi a hejtmanovi kraje Podbrdského. 

Roku 1548 koupil zadlužené Tochovice a s nimi současně i Vrančice, Jiří z Lokšan, místokancléř 

království českého, který byl majitelem panství březnického. Lokšanové byli šlechtický rod ze 

Slezska. Rod Lokšanů byl povýšen r. 1604 do stavu panského. Při dělení tohoto rodu o panství 

březnické r. 1607 bylo odděleno a dostalo se panství Tochovice i s Vrančicemi jako třetí díl 

Václavu Lokšanovi z Lokšan. Václav Lokšan zúčastnil se stavovského povstání proti 

Ferdinandovi II. a proto byl jako tisíce jiných trestán na statcích. Přibík Jeníšek z Újezda provedl 

ve zdejším kraji bezohlednou rekatolizaci s vydatnou pomocí jezuitů. Obyvatelstvo strádalo 

http://www.mapy.cz/
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neméně než jinde násilím duchovním i libovůlí nového pána. Situace se postupně začala 

zlepšovat po jeho smrti r. 1651 za nástupců jeho rodu. Po smrti posledního příslušníka rodu 

Jana Josefa z Újezda r. 1728 přešlo panství podle platné smlouvy na Viléma Albrechta 

Krakovského z Kolovrat. 

Počty domů 

R. 1586: bylo ve Vrančicích 8 osedlých. 

R. 1629: 6 gruntů, 1 pustý a 4 chalupy. 

R. 1654: 5 gruntů starých, 1 grunt zkažený, jiný pustý a 2 domky. 

R. 1770: 20 čísel 

Nová organizace veřejné správy 

V roce 1848, když bylo zrušeno poddanství a robota, patřily Vrančice k březnickému panství 

Jana hraběte Krakovského z Kolovrat. 

V roce 1849 zákonem o obecním zřízení byly zrušeny dosavadní úřady vrchnostenské či 

patrimoniální a místo nich byla zavedena samospráva obcí, jež měla spravovat obecní 

zastupitelstva v čele se starostou. 

Reorganizací veřejné správy r. 1850 vznikl systém soudních a politických okresů, který nahradil 

dosavadní panství a kraje. Samospráva přešla na menší územní celky tzv. místní obce. Obec 

Vrančice náležela do politického okresu Březnice. 

V roce 1864 vstoupila v platnost 1. a 2. kapitola českého obecního zřízení a na základě toho 

došlo k hromadnému slučování obcí. 

Roku 1864 připadly Vrančice k místní obci Tochovice. 

Roku 1877 připadly Vrančice k místní obci Ostrov, s kterou se společně osamostatnily od 

Tochovic. 

Rozloučení spojených obcí 

 V roce 1919 příchodem samostatnosti a ukončení války se život v obci vzpružil a tím i činnost 

veřejná. Ve spojené obci Vrančicích zatoužili po samostatnosti, a to bylo osou místního zájmu. 

Na schůzi dne 20. dubna jednáno o rozloučení spojené obce Ostrova a Vrančic ve dvě 

samostatné obce. Bylo osobní hlasování a přijato dáti souhlas k rozluce 6 proti 2 hlasům.  

V roce 1920 vznikla samostatná místní obec Vrančice. 

Připojení Životic a Těchařovic 
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Od 1. ledna 1953 byly připojeny do jedné obce Životice a Těchařovice, které dosud přináležely 

ke Zbenicím. 

Připojení Mýšlovic 

V roce 1960 proběhla reforma správního území a na základě toho byla do zdejší obce 

přičleněna osada Mýšlovice od obce Zbenic. 

Sloučení do střediskové obce 

 K 1. lednu 1980 proběhlo u mnoha menších obcí přičlenění do střediskových obcí. Vrančice 

spolu s Životicemi, Mýšlovicemi a Těchařovicemi byly přičleněny do střediskové obce Milín. 

Vytvoření samostatné obce 

Občané Vrančic a Životic se při možnosti osamostatnění obcí rozhodli vytvořily společnou obec 

Vrančice a po volbách 24.listopadu 1990 se osamostatnili od Milína. 

Připojení Mýšlovic 

Na žádost obyvatel Mýšlovic, které byly stále součástí Milína, došlo 1. ledna 1992 k připojení 

Mýšlovic k obci Vrančice. 

Navracení obecního majetku 

Při navracení obecních pozemků a majetku bylo v roce 1992 dohodnuto rozdělení společného 

katastru Těchařovic, Životic a Mýšlovic na dvě části, a to na KÚ Těchařovice a KÚ Mýšlovice. V 

KÚ Mýšlovice byla oddělena část společného katastru přináležející osadám Životice a 

Mýšlovice. V roce 1999 byly po devíti letech konečně dokončeny převody obecních pozemků 

na obec Vrančice, kromě pozemků prodaných obcí Zbenice. 

 

Životice 

Původ názvu 

Životice = ves lidí Životových 

Z nejstarší historie 

Nejstarší písemné doklady o existenci vsi Životice pocházejí z roku 1369 a 1376, kdy je mezi 

patrony kostela v Obděnicích uváděn jistý Bohuněk z Životic. 

Konkrétní zprávu o existenci obce pak přináší "Rejstřík berně na statcích arcibiskupství 

pražského" z roku 1379 (Jos. Emler: Deset urbářů českých z doby před válkami husitskými, 

Praha 1881). V tomto rejstříku je ves Životice uvedena mezi vesnicemi panství Příbram, které 

v té době patřilo pražskému arcibiskupovi, s poznámkou, že je ve správě rytíře Přibyslava 
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(kromě Životic spravoval ještě ves Předlipsko). Rejstřík uvádí jmenovitě jednotlivé poddané a 

výměru pozemků, které obhospodařovali. Celkem bylo ve vsi 21 poddaných. 

Součástí panství Příbram zůstaly Životice i po válkách husitských, kdy už panství původně 

arcibiskupské bylo v zástavním držení světských feudálů.  

V roce 1569 získali Švamberkové definitivně panství Orlík včetně Životic do svého vlastnictví, 

a měli je až do konfiskace v roce 1620. I za jejich držby byly Životice a okolní vsi dávány do 

zástavy zejména majitelům sousedních statků Bukovan a Zbenic Bukovanským z Bukovan.  

Jak je patrno z mapových dokladů, tvořily vsi Životice, Těchařovice a Mýšlovice jakousi 

odtrženou enklávu orlického panství, ležící v prostoru statků Bukovan a Zbenic; bylo tedy 

zřejmě pro majitele těchto statků, Bukovanské z Bukovan, výhodné brát do zástavy vesnice, 

které ležely v bezprostřední blízkosti jejich majetku – nehledě na skutečnost, že část vsi Životic 

byla přímo v držení tohoto rodu jako součást statku Zbenice. 

Od konce 16. století jsou k orlické části Životic dochovány urbáře a pozemkové knihy, takže lze 

v celkem nepřetržité řadě sledovat vývoj držby jednotlivých usedlostí. Poněkud jiná je situace 

u zbenické části Životic, kde existuje nejstarší pozemková kniha až po roce 1760. 

Na přelomu 16. a 17. století je doložena existence sedmi usedlostí na orlickém dílu Životic. V 

té době už orlické panství patřilo Eggenberkům. Zbenice s menším dílem Životic vlastnila Alena 

Býnová z Býnu. K Orlíku připadalo pět rolníků. 

Koncem 17. století se na orlickém dílu Životic uvádí osm usedlostí. Na zbenickém dílu Životic 

uvádí urbář z let 1717–1733 (podobně jako berní rula) dvě usedlosti, a to Tomkovský grunt a 

Hušovskou chalupu. 

Tento stav zůstal v podstatě nezměněn až do konce patrimonia, kdy – v roce 1850 - převzaly 

politickou a soudní správu nově zřízené okresní úřady a okresní soudy, v nižší instanci pak 

obecní úřady. Bývalým panstvím a statkům zůstaly pouze záležitosti hospodářské – od této 

doby se o nich mluví jako o velkostatcích.  

Snahy o osamostatnění 

 Již r. 1891 " 20. XI. žádost obcí Těchařovic, Životic a Mejšlovic o oddělení od obce Zbenice a 

Kamenná. Josef Novák ze Životic navrhuje podání žádosti na vyšší místa o rozloučení spojené 

obce ve dvě. R. 1920 "Obec Životice podává žádost o rozdělení obce na dvě. Návrh zamítnut 

proti 3 hlasům ze 14 přítomných členů obec. zastupitelstva (roz.: Zbenice) ..." O odloučení ze 

spojené obce zbenické se pokusily samotné Životice, jež poukazovaly na velkou vzdálenost 
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Životic od Zbenic, a hlavně na to, že mají dostatečné obecní jmění, aby mohly existovat jako 

samostatná politická obec. Okresní správní komise žádost sice doporučila, ale ministerstvo 

vnitra výnosem ze dne 21. 3. 1921 žádost zamítlo, protože obce Zbenice a Kamenná by 

vzhledem k nízké přirážkové základně nestačily plnit úkoly samostatné obce (proti odloučení 

hlasovala také většina členů zastupitelstva). Konečné rozhodnutí však bylo spojené obci 

zbenické oznámeno až 25. 4. 1924, po třech letech... 

R. 1925 "...znovu usnesení obec. zastup. o rozdělení obce 7 proti 6 hlasům..." 

Nové šetření v té věci nařídil zemský výbor okresní správě politické v Písku 5. 6. 1926: ta po 

průzkumu obecního jmění všech osad navrhla, že by mohl být souhlas dán jen v tom případě, 

kdyby "bohaté" obce Těchařovice, Mýšlovice a Životice přenechaly Zbenicím část svého 

obecního jmění na vydržování chudých (obec Zbenice měla nejvíc výloh s vydržováním 

zproletarizované rozvětvené rodiny loutkářů Holzknechtů a rodiny Řeřichů). Komise 8. 5. 1926 

stanovila, že tři "zahajské" vsi Těchařovice, Mýšlovice a Životice zaplatí rozlučovací výlohy a 

budou Zbenicím přispívat 60 % na chudinství. Po schválení (ve všech místních zastupitelstvech 

a finančních komisích) povolil zemský výbor rozdělení dosavadní spojené obce na část 

„Zbenickou“ (Zbenice a Kamenná) a „Těchařovickou“ (Těchařovice, Mýšlovice, Životice) 

výměrem č. 16.531 ze dne 10. 11. 1927. 

"Zbenická" část sice podala odvolání k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, ten však je odmítl, 

a rozdělení nabylo moci práva; dnem 29. 12. 1927 bylo rozpuštěno zastupitelstvo spojené 

obce. Původní žádost o odloučení od spojené obce zbenické, poddanou prostřednictvím 

okresního hejtmanství v Písku mirovický okresní soud nedoporučil "s poukazem na to, že 

chudá obec Zbenice, která nemá žádné obecní jmění, by nemohla plnit samostatné (podstatné 

jméno v zápisu schází) politické obce, zvláště v oblasti chudinství...". 

Rozdělení bylo proti vůli občanů Zbenic a je považováno jako ponížení chudoby obce. Dne 

10.října 1930 rozhodnutím Nejvyššího správního soudu v Praze bylo vyhověno stížnosti obce 

zbenické na rozloučení obcí a výnosem z téhož dne sloučena obec Zbenická. 

Pokus o rozdělení katastru 

 Téhož roku 1937 byl učiněn třikráte pokus o rozdělení katastru obce Těchařovice v 

samostatný katastr tří osad Těchařovice, Životice a Mýšlovice vždy bezvýsledně neb k dohodě 

nabylo možno docíliti. 
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Připojení k Vrančicím 

Životice a Těchařovice byly součástí obce Zbenice do konce roku 1952. K 1. lednu 1953 byly 

obě osady připojeny k obci Vrančice. 

Mýšlovice 

Původ názvu 

Myslejovici = lidé Myslejovi 

Nejstarší písemné doklady o existenci vsi Mýšlovice pocházejí z roku 1356. 

1356, 24. Jun., silva jacet inter villas – Krastitz, Sbynicz et Mysslowicz, Sedl. z A. kap. XII-2; 

1543 (1518) zamek Worlik... Tiecharzowicze ves.., Maysslowicze, DZ.45 D 24; 

1645 a 1677 ves Megsslowicze, BR D 24; 

1654 a 1677 ves Megsslovicze, BR 21/585 a Reviz. 37/469; 

1854 Mejšlovice... 

Připojení k Vrančicím 

Mýšlovice byly součástí obce Zbenice a po reformě správního území byly také připojeny v roce 

1960 k Vrančicím. 

Příslušnost Vrančic k politickým okresům 

1850–1868 Březnice  

1868–1942 Blatná 

1942–1945 Strakonice 

1945–1949 Blatná 

1949–2003 Příbram  

Příslušnost Životic a Mýšlovic k politickým okresům 

1850–1855 Březnice  

1855–1868 Mirovice 

1868–1949 Písek 

1949–2003 Příbram  

Zdroj: www.vrancice.cz 

1.3. Památky 

V území se nalézají hodnoty kulturní: 

 nemovité kulturní památky (kaple a boží muka v Mýšlovicích), 

 ostatní významné stavby a areály, 

http://www.vrancice.cz/
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 urbanisticky hodnotné území, 

 území archeologických nálezů I. a II. kategorie. 

 

Zajímavou památkou je kaple zasvěcena sv. Cyrilu a Metodějovi v Životicích, která byla 

postavena roku 1928, a kaplička v obci Mýšlovice, která je kulturní památkou. Zajímavé jsou 

křížky, které se nachází po trase staré Zlaté stezky.  

Dále se v obci nachází několik drobných sakrálních staveb – křížky: 

 jeden jihovýchodně od Mýšlovic při silnici směr Pečice (u odbočky cesty do Zbenic),  

 dva křížky v Životicích v centru a u odbočky směr Vrančice, 

 jeden křížek u rozcestí severně od Životic (mezi Životicemi a Samotou), 

 tři křížky ve Vrančicích – v severní části obce (u zvoničky), u cesty západně za vsí a na 

okraji u lesa severozápadním směrem od sídla.  

 jeden křížek na severním okraji ř. ú. u křižovatky silnice I/4 s místní komunikací do 

Rtišovic.   

 

Za zmínku stojí Kaple Panny Marie v osadě Mýšlovice umístěnou na návsi. 

Kaple P. Marie stojí ve středu rozlehlé nepravidelné návsi mezi dvěma 

starými lipami. Drobná neorientovaná stavba obdélného půdorysu o 

rozměrech cca 4 x 5 m se segmentově prohnutou oltářní stěnou, obrácenou 

zhruba k SSV. Nové vápenné omítky zakrývají strukturu zdiva, které je 

pravděpodobně převážně kamenné. Omítky jsou v základní ploše tónovány 

světlým okrem, odsazená nároží, špalety oken a římsa jsou čistě bílé. Památkově chráněná je 

kaple od 3.5.1958. 

 

Další kulturní památkou jsou boží muka v osadě Mýšlovice, která se nachází 

přímo před Kaplí Panny Marie. Jedná se o žulová pilířová boží muka 

datovaná na podstavci rokem 1781 jsou lidovou prací zřejmě místního 

kameníka, přenesená před kapli z dosud neznámého místa v intravilánu 

obce. Cenná datovaná památka z r. 1781 je jedním z dobře dochovaných 

příkladů pozdně barokních božích muk pilířového typu. Památkově 

chráněná od 3.5.1958. 
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V řešeném území se nachází dvě nemovité kulturní památky, výčet je v následující tabulce: 

 

 Nemovité kulturní památky 

Popis Lokalita Rejstříkové číslo 

Kaple Panny Marie Kód CZ 10135, Mýšlovice 36747/2-2934 

Boží muka Kód CZ 10135, Mýšlovice  21388/2-2599 

www.kulturnipamatky.cz 

 

 Drobné sakrální stavby 

Popis Lokalita 

Vesnické stavby  Mýšlovice 

Vesnické stavby Vrančice 

Drobné sakrální stavby Vrančice 

Kaple Cyrila a Metoděje  Životice 

Zdroj: Obec Vrančice 

 
 

2. Obyvatelstvo 

2.1. Demografická situace v obci 

V současné době žije v obci Vrančice 150 obyvatel (1.1.2018). Zástavba tvoří převážně rodinné 

domy. Další rozvoj bydlení se orientuje mimo současné zastavěné území.  

Přehled o počtu obyvatel v obci Vrančice je zaznamenán od roku 1971 kdy se počet obyvatel 

pohyboval okolo 290. Nejvíce obyvatel bylo zaznamenáno právě na začátku sledovaného 

období, kdy do roku 1980 byly součástí obce Vrančice i osady Životice, Mýšlovice a 

Těchařovice. Od roku 1972 následuje mírný pokles, kdy v roce 1991 nám počet obyvatel klesá 

na 110. Pro tento náhlý pokles počtu obyvatel je vysvětlení. V roce 1991 došlo 

k osamostatnění obce Vrančice spolu s Životicemi a odpojení od Milína. V roce 1992 se na 

žádost obyvatel Myšlovic, připojila osada Myšlovice k obci Vrančice. Teno krok nám vysvětluje 

náhlý vzestup počtu obyvatel v roce 1992. V následujícím období již nedochází k výrazné 

změně a počet obyvatel se stále pohybuje okolo 150. 

 

http://www.kulturnipamatky.cz/
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Graf .1. Přehled počtu obyvatel v obci Vrančice v letech 1971–2017, 

 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

  

 

Graf .2. Vývoj počtu obyvatel v obci Vrančice od roku 2007–2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/
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Vývoj počtu obyvatel v obci Vrančice od roku 2008 do roku 2010 můžeme zaznamenat vzestup 

počtu obyvatel, což znázorňuje i výše uvedený graf. V období 2010 nastal mírný pokles, až do 

konce sledovaného období nám počet obyvatel klesal. Výjimkou je rok 2014, kdy počet 

obyvatel přesáhl hranici 155. Tento náhlý vzestup počtu obyvatel vysvětluje znázorněný graf 

č. 3 na následující straně, kde je uveden přehled migrace za posledních pět let, kdy v roce 2014 

v důsledku migrace přibylo 6 osob. 

 

V tabulce č. 4 máme uveden počet obyvatel v jednotlivých částech sídelní obce Vrančice v roce 

2017. 

 Počet obyvatel v částech obce Vrančice v roce 2018 

Obec Počet obyvatel 

Vrančice 72 

Mýšlovice 20 

Životice 58 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

Graf .3. Pohyb obyvatel v obci Vrančice v období 2013–2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Výše uvedený graf nám znázorňuje základní demografické údaje, přirozený a mechanický 

pohyb obyvatel v obci za posledních pět let. Z grafu je patrné, že v letech 2013, 2015 a 2016 

celkový přírůstek vykazuje záporných hodnot. Hodnotným ukazatelem je, že v roce 2017 již 

http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/
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celkový přírůstek vykazuje kladné hodnoty. Důležitým faktorem je, že pohyb obyvatel oběma 

směry v řádu jednotek ročně zhruba osciluje kolem hranice 150. Přirozený přírůstek počtu 

obyvatel je v souladu s obecnými předpoklady stabilnější než přírůstek migrační. Oproti tomu 

přírůstek migrační, který vykazuje větší výkyvy, byl kladný a zajistil celkový mírný přírůstek 

počtu obyvatel. 

Následující tabulka, ve které jsou uvedena čísla za posledních 10 let nám vypovídá, že počet 

obyvatel v obci nám nepatrně vzrostl. Přehledně znázorňuje přirozený úbytek a přirozený 

přírůstek obyvatel (narození x zemřelí) a mechanický úbytek a přírůstek (přistěhovalí x 

vystěhovalí). Důležité je především období posledních deseti let, které je znázorněné 

v tabulce, a které indikuje stabilní a k populační velikosti obce poměrně významný nárůst 

počtu obyvatel. 

 

 

 Migrační saldo v obci Vrančice v období 2007–2017 

Rok 
Stav 
1.1. 

Narození Zemřelí 
Přistě- 
hovalí 

Vystě- 
hovalí 

Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový Sňatky Rozvody Potraty 

Stav 
31.12. 

2007 143 2 - 6 3 2 3 5 - - - 148 

2008 148 1 1 - 8 - -8 -8 - 1 - 140 

2009 140 1 2 8 1 -1 7 6 - - 1 146 

2010 146 2 - 7 1 2 6 8 - - - 154 

2011 155 - 2 - - -2 - -2 - - - 153 

2012 153 - 2 1 - -2 1 -1 1 - - 152 

2013 152 1 1 - 3 - -3 -3 - - - 149 

2014 149 2 - 6 1 2 5 7 - - - 156 

2015 156 - 4 2 5 -4 -3 -7 1 - 1 149 

2016 149 1 3 2 4 -2 -2 -4 1 - - 145 

2017 145 2 - 4 1 2 3 5 2 - - 150 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Graf č. 4 nám pro přehlednost znázorňuje za období 2014–2018 míru migrace v obci Vrančice. 

Zde můžeme vidět, že i přes výrazný pokles v roce 2015 míra migrace se dostává na konci 

sledovaného období opět do kladných hodnot. 

http://www.csu.cz/
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Graf .4. Míra migrace obyvatel obce Vrančice za období 2014-2018 

 

Zdroj: ČSÚ,  www.csu.cz 

 Pohyb počtu obyvatel a věkové poměry v obci Vrančice 

Datum 
Muži (do 
15.let) 

Muži (nad 
15.let) 

Ženy (do 
15.let) 

Ženy (nad 
15.let) 

Změna Celkem 

01.01.2018 7 71 8 66 3 152 

01.01.2017 6 70 6 67 -3 149 

01.01.2016 8 69 7 68 -7 152 

01.01.2015 10 69 7 73 7 159 

01.01.2014 10 66 7 69 -3 152 

01.01.2013 9 69 8 69   155 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

Pro ještě přehlednější znázornění o pohybu obyvatel v obci za posledních pět let můžeme ještě 

rozdělit na jednotlivé věkové skupiny osob. Ve výše uvedené tabulce jsou věkové skupiny 

rozděleny na může a ženy a to do 15 let a nad 15 let. 

Následuje graf s procentuálními ukazateli věkového složení obyvatel obce Vrančice. Nejvíce je 

zde zastoupena skupina mužů ve věku 15-59 let a to 34 % a následuje skupina žen ve věku 15-

59 let s 31 %. Nejméně jsou zde zastoupeny věkové skupiny 60-64, a to jak u žen, tak u mužů 

se 4 %. Co se týká obyvatel nad 65 let jsou zde zastoupeny 16 % z celkového počtu obyvatel. 

Z celkového trendu stárnutí obyvatelstva v ČR lze předpokládat, že procento v dalších letech 

vzroste. 
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Graf .5. Věková struktura obyvatel obce Vrančice v roce 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ,  www.csu.cz 

Následující tabulky uvádíme pro orientační přehled, jelikož uvedená data jsou dle SLDB v roce 

2011 a aktuální data nejsou zatím k dispozici. Tabulky nám vypovídají o počtu osob v obci 

podle druhu pobytu, státního občanství, národnosti a náboženské víry. 

Z přehledu uvedených dat nám vyplývá, že v roce 2011 bylo v obci 138 obyvatel s trvalým 

pobytem, což činilo 89 % z celkového počtu obyvatel. České občanství mělo 137 obyvatel a 

českou národnost uvedlo 92 obyvatel z celkového počtu 155 obyvatel žijících v obci v roce 

2011. 

 

 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu v obci Vrančice v roce 2011 

Druh pobytu 

Obyvatelstvo   

z toho ženy 
z toho 
muži celkem v procentech 

s trvalým pobytem 138 100 70 68 

s dlouhodobým pobytem 0 0 0 0 

narození v obci obvyklého bydliště 54 39,1 29 25 

bydlící před rokem ve stejné obci 106 76,8 48 58 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz,  zpracování DSO ORP Příbram 

 

 

 

http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/
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 Obyvatelstvo podle státního občanství v obci Vrančice v roce 

Státní občanství 

Obyvatelstvo   

z toho ženy z toho muži celkem v procentech 

Česká republika 137 99,3 70 67 

Slovenská republika 0 0 0 0 

Ostatní země EU 0 0 0 0 

Nezjištěno 1 0 0 0 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz, zpracování DSO ORP Příbram 

 

 

 Obyvatelstvo podle národnosti v obci Vrančice v roce  

Národnost 

Obyvatelstvo   

z toho ženy z toho muži celkem v procentech 

Česká 92 66,7 48 44 

Neuvedeno 46 33,3 22 24 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz, zpracování DSO ORP Příbram 

 

 

 Obyvatelstvo podle náboženské víry v obci Vrančice v roce 

Náboženská víra 

Obyvatelstvo   

z toho ženy z toho muži celkem 
v 

procentech 

věřící – nehlásí se k žádné církvi ani 
náboženské společnosti 7 5,1 4 3 

věřící – hlásí se k církvi, náboženské 
společnosti 26 18,8 17 9 

z toho: 

Církev adventistů sedmého dne 0 0 0 0 

Církev československá husitská 0 0 0 0 

Církev římskokatolická 0 0 0 0 

Českobratrská církev evangelická 0 0 0 0 

Náboženská společnost Svědkové 
Jehovovi 0 0 0 0 

Pravoslavná církev v českých zemích 0 0 0 0 

Slezská církev evangelická 
augsburského vyznání 0 0 0 0 

Starokatolická církev v ČR 0 0 0 0 

bez náboženské víry 33 23,9 14 19 

neuvedeno 72 52,2 35 37 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz, zpracování DSO ORP Příbram 

http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/
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2.2. Sociální situace v obci 

 Stav obyvatel k 01.01.2018 dle věkového složení obyvatelstva 

  Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 150 78 72 

z toho ve věku (let) 

0-14 17 9 8 

15-64 109 57 52 

65 a více 24 12 12 

Průměrný věk (let) 43 42,1 44,1 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz, zpracování DSO ORP Příbram 

Tabulka nám přehledně znázorňuje věkové složení obyvatelstva k 1.1.2018. Nejvíce je zde 

zastoupena věková skupina 15–64 let a to 73 %. Tento ukazatel je příhodný dle dalších prognóz 

demografické křivky v obci. Nicméně je nutné přihlédnout k celkovému trendu stárnutí 

populace, kdy je předpoklad, že v následujících letech se procento produktivního obyvatelstva 

v obci bude snižovat. V současné době věková kategorie 65+ let je zastoupena 16 % 

z celkového počtu obyvatelstva v obci. 

V obci Vrančice řeší sociální služby pro své příbuzné obyvatelé sami. Obec není aktivní v oblasti 

sociálních služeb. 

 

2.3. Spolková, osvětová a informační činnost 

Spolky v obci 

Spolek Vranč 

V lednu roku 2010 byl oficiálně založen Spolek Vranč. Spolek je řádně zaregistrován jako 

občanské sdružení podle zákona č.83/1990 sb. “O sdružování občanů“ na Ministerstvu vnitra. 

Někteří členové však vyvíjeli činnost již před založením spolku. Spolek Vranč je nezisková 

dobrovolná a nezávislá organizace, sdružující členy na základě společného zájmu. Na začátku 

stálo několik nadšených lidí, kteří věnovali nemalé úsilí do nastartování tohoto sdružení. 

Spolek má nyní 11 členů, kteří aktivně připravují kulturní a společenské akce. 

Myslivecký spolek Dubiny Vrančice 

Myslivecký spolek Dubiny Vrančice (42726093) je Spolek. Sídlí na adrese14, Vrančice 262 31. 

Do obchodního rejstříku byla zapsána dne 9. 2. 1993 a je stále aktivní. Myslivecký spolek 

Dubiny Vrančice nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost, zabývá se lovem a 

odchytem zvířat. 

 

http://www.csu.cz/
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Spolek do pohybu 

Spolek je řádně zaregistrován jako občanské sdružení podle zákona č.83/1990 sb. „O 

sdružování občanů“ na Ministerstvu vnitra. Spolek je nezisková dobrovolná a nezávislá 

organizace, sdružující členy na základě společného zájmu. Činnost spolku se samozřejmě 

neobejde bez pomoci dalších členů a přátel, kteří by nám pomáhali při organizaci akcí. 

Ustavující schůze spolku se konala 18.12.2011. 

SDH Vrančice 

Dne 12. ledna 1933 byla svolána první hasičská schůze a ustanoven Sbor dobrovolných hasičů 

ve Vrančicích. Svolávajícím a zakládajícím členem byl Štván František, rolník z č. p.10. Přihlásilo 

se 19 činných členů a 13 přispívajících. Sbor rozvíjel všestrannou a aktivní činnost až od začátku 

války. Během války byla činnost sboru utlumena a pomalu se rozvíjela, až po válce.  V okolních 

osadách se činnost sborů prakticky neobnovila. V roce 1953, kdy byly osady Životice a 

Těchařovice připojeny k obci Vrančice, se zbylí členové sborů přičlenili k vrančickému sboru. 

Na činnosti se to však téměř nijak neprojevilo, a tento stav setrval až téměř do začátku 80. let. 

V roce 1974 bylo založeno družstvo mladých požárníků, kdy vedoucím se stal Václav Sláma st., 

a po něm pokračoval v práci s mládeží Václav Sláma ml., až do roku 1993. Činnost sboru se tím 

opět nastartovala a je aktivní až do současnosti. 

Vrančický sbor se každoročně zúčastňuje okrskových námětových cvičení a slavností okolních 

hasičských sborů a také pořádá hasičskou soutěž o Vrančický tuplák. 
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3. Hospodářství 

3.1.  Ekonomická situace v obci 

 Charakter hospodářství v obci 

V obci Vrančice je většina obyvatel obce závislá na dojíždění za prací, nejčastěji do nejbližšího 

města Příbrami.  Na území obce Vrančice se nachází i podnikatelské subjekty, jedná se většinou 

o fyzické osoby podnikající na živnostenský list bez zaměstnanců. Spolupráce obce 

s podnikatelskými subjekty probíhá na několika úrovních. Snahou obce je neomezovat tyto 

subjekty, spíše je podporovat v jejich činnosti. Poptávka po plochách k podnikání z řad 

podnikatelů existuje. Aktuálním tématem v této lokalitě je výstavba budoucí dálnice D4. Úsek 

dálnice procházející územím obce je součástí stavby „Milín-Lety“ – 11,6 km. V současné době 

probíhají výkupy pozemků potřebných pro stavbu (Více informací na www.ceskedalnice.cz). 

 Podnikatelské subjekty v obci Vrančice a přilehlých částech 

Fyzická osoba – 
OSVČ Předmět činnosti         Sídlo 

Provozovn
a  

Přerušení 
živnosti 

Borzyk Jiří zednictví Vrančice 26   ne 

Borzyk Lukáš zprostředkování obchodu a služeb Vrančice 14   ne 

Borzyková Jana silniční motorová doprava Vrančice 26   ano 

Červená Jitka masérské služby Životice 26   ne 

Červený Antonín Jiří, Ing. informační technologie Vrančice 30   ne 

Červený Michal reklamní činnost Životice 26   ne 

Červený Štěpán poskytování technických služeb Životice 24   ne 

Froňek Kamil velkoobchod, maloobchod Vrančice 25   ano 

Froňková Eva velkoobchod, maloobchod Vrančice 25   ne 

Heřmánek Jakub zemědělství Vrančice 12   ne 

Janoušek Miloš zednictví Vrančice 13   ne 

Karas Stanislav, Ing. výroba textilií, lektorská činnost Životice 3   ne 

Kochman Jakub poradenská a konzultační činnost Vrančice 21   ne 

Koňas František zemědělství Životice 4   ne 

Koňas Jiří 
telekomunikace, elektrické 
přístroje Životice 21   ne 

Koňas Pavel zámečnictví Životice 21   ano 

Koňasová Šárka kosmetické služby, pedikúra Životice 21   ne 

Lukášek Zdeněk, Ing. realitní činnost Životice 16   ne 

Lukášková Lenka, Mgr. realitní činnost Životice 16   ne 

Novák David výroba elektronických součástek Životice 5   ne 

Novák Ladislav zednictví Vrančice 32   ne 

Pešta František účetnictví Vrančice 34   ne 

Pešta Roman pohostinství Vrančice 34 Dobříš ne 

Ptáček Zdeněk nakládání s odpady Životice 8   ne 

Ptáčková Lucie holičství, kadeřnictví Životice 8 Příbram ne 

Reinisch Jaroslav pohostinství Vrančice 10   ano 

Sláma Jiří truhlářství, podlahářství Vrančice 18   ano 

Slámová Petra velkoobchod, maloobchod Životice 18   ano 
Zdroj: www.rzp.cz 

http://www.rzp.cz/
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V tabulce č. 13 máme přehled fyzických osob podnikajících na živnostenský list.  V obci 

Vrančice je evidováno 14 podnikajících osob a stejný počet máme i v obci Životice. Struktura 

podnikatelských subjektů v roce 2018 je rozdělena na 28 fyzických osob podnikajících se 

živnostenským oprávněním a 7 právnických osob. 

Struktura podnikatelských subjektů působících v obci 

 Právnické osoby, kterým bylo vydáno IČO a nezanikly /osoby registrované 

v RES/ 

IČO Název Sídlo 

22819177 "Spolek Vranč"  Vrančice 14, 262 31 Vrančice 

22881808 Hells Pekels  Životice 4, 262 31 Vrančice 

01794566 MS Háj Vrančice  Vrančice, PSČ 262 31 

42726093 Myslivecký spolek Dubiny Vrančice  Vrančice 14, 262 31 Vrančice 

00663026 Obec Vrančice  Vrančice 14, 262 31 Vrančice 

64763013 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů ...  Vrančice 14, 262 31 Vrančice 

22764291 Spolek DO POHYBU  Vrančice 26, 262 31 Vrančice 
Zdroj: www.kurzy.cz 

Na adrese Vrančice sídlí celkem 7 právnických osob, které jsou evidovány jako spolky. Jedná 

se především o spolky s mysliveckou nebo kulturní činností. 

Graf .6. Počet podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Vrančice v roce 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/22819177/spolek-vranc/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/22881808/hells-pekels/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/01794566/ms-haj-vrancice/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/42726093/myslivecky-spolek-dubiny-vrancice/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/00663026/obec-vrancice/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/64763013/sh-cms-sbor-dobrovolnych-hasicu-vrancice/
https://rejstrik-firem.kurzy.cz/22764291/spolek-do-pohybu/
http://www.kurzy.cz/
http://www.csu.cz/
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Podniky se zjištěnou aktivitou Registrované podniky

Podnikatelské subjekty v obci Vrančice rozdělují parametry na registrované podniky a podniky 

se zjištěnou aktivitou. Při bližším prozkoumání grafu č. 7 je patrné, že podniků se zjištěnou 

aktivitou je výrazně méně než registrovaných podniků. V roce 2017 bylo v obci Vrančice 23 

registrovaných podniků. 

Nejvíce podnikatelských subjektů se zjištěnou aktivitou byly fyzické osoby podnikající dle 

živnostenského zákona v oboru Zemědělství, lesnictví a rybářství. V obci Vrančice není vedeno 

žádné družstvo ani akciová společnost. 

Graf .7. Podnikatelské subjekty podle právní formy v roce 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

Níže uvedená tabulka nám udává přehled o struktuře podnikatelských subjektů podle velikosti 

v obci Vrančice v roce 2017. Zde můžeme vidět, že se v obci nachází pouze jeden 

zaměstnavatel s počtem do 10 zaměstnanců, a tím je obecní úřad Vrančice. 

 Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti obce Vrančice v roce 2017 

    
Počet zaměstnanců Kategorie Absolutně Relativně % 

do 10 mikro podniky 1 0,42 

10-49 malé podniky 0 0 

50-249 střední podniky 0 0 

250 a více velké podniky 0 0 

počet subjektů bez zaměstnanců   21 46,2 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/
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Pozemkové úpravy v obci 

Obec Vrančice má od roku 2017 zpracovaný Územní plán obce, kdy koncepce rozvoje obce má 

následující priority: 

 Zachování stávající struktury tří malých sídel s různorodým charakterem zástavby 

tvořeném převážně starší vesnickou architekturou doplněnou rodinnými domy z druhé 

poloviny 20. století 

 Hlavním potenciálem je svébytnost těchto sídel, která by měla být zachována tím, že 

nebudou příliš rozšiřovány nové zastavitelné plochy.  

 Pouze omezený rozvoj přibližně odpovídající předpokládanému demografickému 

vývoji a velikosti jednotlivých sídel  

 Respektování limitů a hodnot v území. 

 Rozvojové plochy jsou navrženy rovnoměrně v sídlech Vrančice a Životice, v menší 

míře i v Mýšlovicích. 

 Vesměs se jedná o plochy bydlení (výlučně rodinné domy) a občanského vybavení; 

plochy pro ekonomické aktivity nejsou navrhovány. 

 Rozvojové plochy pro bydlení jsou navrženy s ohledem na logické rozšíření 

zastavěného území obce. 

 Ke všem rozvojovým plochám je zajištěn či je navrhnut dopravní přístup a navrženo 

napojení na sítě technické infrastruktury. 

 Stanovena je základní regulace míry využití území a maximální výškové hladiny 

zástavby. 

Komerční služby v obci, chybějící komerční služby v obci 

Charakter obce určuje její polohu v sídelní struktuře v blízkosti obce Milín, kde jsou 

uspokojovány částečně potřeby i základní vybavení (školství, zdravotnictví, sociální služby a 

kultura) obce. Komerční občanská vybavenost se v obci nevyskytuje. Obec zakoupila dům 

s pozemkem v obci Myšlovice (domek vedle hasičské zbrojnice). Nabízí se zde možnost pro 

příležitostné ubytování, cca 3 byty pro potřeby obce nebo jako komerčně pronajímatelné 

rekreační ubytování. 

 

 
Zdroj: Územní plán obce Vrančice (2017) 
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Rekreace 

Kartogram č. 2. Znázornění cyklostezky v katastrálním území obce Vrančice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stávající cyklotrasa Vrančice Milín je vedena silnici III. třídy přes Milín, Jerusalem, Konětopy na 

Sázky a do centra Příbrami. Délka této cyklotrasy je 12,2 km, čas dojezdu 1 hodina. Za obcí 

Milín je vedena přes silnici č. 66, kde při sčítání vozidel byl v roce 2010 naměřeno 5 594 v 

časovém úseku 24 hodin. Tato část cyklotrasy se tímto jeví jako riziková z důvodu bezpečnosti 

cyklistů. 

 

V návrhové části dokumentu je zaznamenán projekt, který je zpracován na vedení cyklotrasy 

pro silnicích II. a III. třídy, kdy dojde k eliminování nebezpečí hrozících přejezdy na silnici I. 

třídy, kterými je stávající trasa vedena.  Projekt obsahuje dva návrhy cyklotras. První návrh je 

zpracován na dopravu do zaměstnání po rychlé trase (zpracovatel návrhu DSO ORP Příbram) 

a druhý návrh obsahuje turistické cíle (památník Vojna) a slouží spíše pro rozšíření cestovního 

ruchu v oblasti (zpracovatel návrhu město Příbram). 

 

 
Zdroj: Územní plán obce Vrančice (2017) 
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3.2. Trh práce 

Obyvatelé v aktivním věku 

 Obyvatelé obce Vrančice podle ekonomické aktivity v roce 2011 

 Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 68 37 31 

v tom 

zaměstnaní 59 35 24 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 47 26 21 

zaměstnavatelé 1 1 - 

pracující na 
vlastní účet 

8 7 1 

ze zaměstnaných 

pracující 
důchodci 

2 2 - 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

1 - 1 

nezaměstnaní 9 2 7 

Ekonomicky neaktivní celkem 63 25 38 

z toho 
nepracující důchodci 32 14 18 

žáci, studenti, učni 22 8 14 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 7 6 1 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Tabulka je vypracována na základě dat z posledního SLDB v roce 2011, kdy bylo ekonomicky 

aktivních 43 % obyvatel (zaměstnanci, zaměstnavatelé, OSVČ, pracující důchodci, ženy na 

mateřské dovolené, nezaměstnaní). Dále nám tabulka znázorňuje počet nepracujících 

důchodců, který je tvořen 21 % z celkového počtu 155 obyvatel v roce 2011. 

Převažující skupinou v oblasti ekonomicky aktivních obyvatel jsou zaměstnanci, a to 69 %. 

Důležitým ukazatelem je počet nezaměstnaných, který v roce 2011 činil 5,8 % a v roce 2018 již 

nezaměstnanost v obci poklesla na 2,75 %. 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v obci Vrančice nepatrně převyšuje ekonomicky neaktivní, 

tento fakt můžeme vysvětlit i stárnutím obyvatelstva v obci, kdy nepracující důchodci tvoří 21 

% obyvatel v obci. 

 

 

 

 

 

 

http://www.csu.cz/
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Graf .8. Obyvatelé obce Vrančice podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Výše uvedený graf nám přehledně znázorňuje rozdělení obyvatel obce Vrančice podle 

nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011. Tento ukazatel je opět orientační, jelikož údaje 

jsou dostupné dle posledního sčítání v roce 2011. Z grafu je patrné, že nejvíce zastoupenou 

skupinou podle nejvyššího ukončeného vzdělání jsou obyvatelé s ukončením středním 

vzděláním včetně vyučení bez maturity. 

Graf č. 10 nám poukazuje na počet vyjíždějících z obce za zaměstnáním či do škol v roce 2011. 

V uvedeném roce vyjíždělo z obce celkem 31 % obyvatel, z toho do zaměstnání 23 % a do škol 

10 %. 

Graf .9. Počet obyvatel obce Vrančice vyjíždějících do zaměstnání a škol v roce 2011 

 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 
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 Počet podnikatelských subjektů působících v obci Vrančice dle velikosti podle 

zaměstnanců v letech 2012-2018 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Počet podnik. subjektů 
bez zaměstnanců 

15 17 18 18 18 19 19 

Počet podnik. subjektů s 
1-9 zaměstnanci 

1 1 1 1 1 1 1 

Počet podnik. subjektů s 
10-19 zaměstnanci 

0 0 0 0 0 0 0 

Počet podnik. subjektů s 
20-49 zaměstnanci 

0 0 0 0 0 0 0 

Počet podnik. subjektů s 
50-99 zaměstnanci 

0 0 0 0 0 0 0 

Počet podnik. subjektů s 
100-249 zaměstnanci 

0 0 0 0 0 0 0 

Počet podnik. subjektů s 
250-499 zaměstnanci 

0 0 0 0 0 0 0 

Počet podnik. subjektů s 
500-999 zaměstnanci 

0 0 0 0 0 0 0 

Počet podnik. subjektů s 
1000-2499 zaměstnanci 

0 0 0 0 0 0 0 

Počet podnik. subjektů s 
2500 a více zaměstnanci 

0 0 0 0 0 0 0 

Počet podnik. subjektů – 
nezjištěno 

17 17 17 17 17 17 18 

Zdroj:  www.kurzy.cz 

 

V tabulce máme uveden počet podnikatelských subjektů působících v obci Vrančice od roku 

2012 do roku 2018 rozdělené podle počtu zaměstnanců. Jediným zaměstnavatelem na území 

je obce Vrančice. 

 

 

 

 

http://www.kurzy.cz/
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 Počet nezaměstnaných osob v obci Vrančice v letech 2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu 
práce – dosažitelní 12 10 10 5 3 

Podíl nezaměstnaných osob (v %) 10,91 8,7 8,77 4,59 2,75 

Pracovní místa v evidenci úřadu práce 0 0 0 0 0 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

Ve výše uvedené tabulce mám uvedený přehled počtu nezaměstnaných za posledních 5 let.  

Můžeme zde vysledovat pozitivní vývoj nezaměstnanosti, která nám ve sledovaném období 

klesla z 10,91 % na 2,75 %. Tento vývoj odpovídá celkovému vývoji nezaměstnanosti v České 

republice.  

S porovnáním situace v SO ORP Příbram, kdy nezaměstnanost v roce 2016 byla 6,67 % a na 

konci roku 2017 4,60 % se obec Vrančice na konci sledovaného období pohybuje na stejné 

hranici průměrné nezaměstnanosti ve správním obvodu Příbram. 

Po přehlednější znázornění nezaměstnanosti uvádíme graf vývoje počtu nezaměstnaných 

osob v letech 2014–2018, kde můžeme vysledovat, jak křivka nezaměstnanosti v obci Vrančice 

od roku 2016 klesá. 

 

Graf .10. Vývoj počtu nezaměstnaných osob v letech 2014–2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/
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4. Infrastruktura 

4.1. Technická infrastruktura 

Pitná voda 

Výchozím podkladem pro zjišťování údajů o zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních 

vod byl Územní plán obce Vrančice z roku 2017 a místní šetření. 

Obec Vrančice je z velké části zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. 

Zdrojem vody pro vodovod v obci Vrančice a Životice je důlní šachta. Vydatnost zdroje není 

známa, kvalita vody je dle vyjádření správce dostatečná. Z čerpací stanice je čerpadlem voda 

čerpána výtlačným řadem do vodojemu Vrančice (1x100 m³). Z vodojemu je voda gravitačně 

vedena třemi samostatnými řady do Vrančic, Životic a na samotu (sever Životic). 

Zbytek obyvatel je zásoben vodou z domovních a obecních studní. 

Dešťové vody 

Dešťové vody jsou z 80 % odváděny dešťovou kanalizací ve správě obce. Dešťovou kanalizací 

jsou dešťové vody odváděny do strouhy (místní vodoteče). Zbytek dešťových vod je odváděn 

systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. 

Odkanalizování a čištění odpadních vod 

Obec Vrančice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. 

Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky 

využívané pozemky. 

S ohledem na velikost obce a k tomu, že zásobování pitnou vodou jsou využívány místní zdroje 

není investičně a provozně výhodné budovat ČOV a kanalizační síť. 

Řešení se zde nabízí v zajištění domovních čistíren odpadních vod v kombinaci se zařízením na 

jejich zasakování, případně jímání a následné využití jako užitkové vody. 

Plyn 

Územím obce Vrančice prochází v severojižním směru trasa vysokotlakého plynovodu. Obec 

není plynofikována. Vzhledem k velikosti obce a k malému zájmu obyvatel by zavedení plynu 

bylo pro obec neekonomické. 

 

 

 
Zdroj: Územní plán obce Vrančice (2017) 



  

DSO ORP PŘÍBRAM 34 

 

Sdělovací rozvody a zařízení 

Lokalitou prochází trasy kabelů sdělovací a komunikační techniky. Území je telefonizováno. 

Hlavní trasy jsou vedeny hlavně v souběhu s přístupovými komunikacemi. 

Zásobování elektrickou energií 

Na území obce Vrančice prochází tři trasy. Rozvodna STE je umístěna v blízkosti obce (jižně od 

Mýšlovic). Zastavěné části obce jsou plně elektrifikovány, elektrické vedení VN neprochází 

zastavěným územím sídel. Stávající trafostanice v jednotlivých sídlech svým umístěním 

vyhovují. 

Odpadové hospodářství 

V obci Vrančice se prostřednictvím nádob sbírá papír, plast, směsné a čiré sklo, kov se sbírá na 

sběrném místě LIGMET s.r.o., papír sbírá F.I.I. s.r.o. Svoz nádob s tříděným odpadem 

zabezpečují Technické služby města Příbrami. 

Sběrná síť je tvořena kombinací nádob s horním a spodním výsypem o objemu od 1500 do 

3000 litrů. 

 Celkový výkon sběru tříděného odpadu je vyšší ve srovnání s oběma skupinami, 

nicméně je to díky velmi vysoké produkci (evidenci) skla, výkon sběru papíru a plastů 

je podprůměrný, 

 produkce směsného komunálního odpadu je spíše nižší 

 hustota sběrných nádob na tříděný odpad je nadprůměrná. 

 

 Přehled výše SKO, tříděného odpadu a nákladů na svoz a likvidaci odpadu 

v roce 2017 v obci Vrančice 

 

Rok Počet 
obyvatel 

Celkové 
množství 
odpadu (t) 

SKO 
(t) 

Tříděný 
odpad (t) 

Tříděný odpad 
vyjádřený v 
procentech 

Množství SKO 
na obyvatele 
(kg) / rok 

2016 145 100,74 31,52 63,10 63,00 % 217,30 

2017 150 85,07 27,25 55,92 66,00 % 181,60 
Zdroj: Město Příbram, Odbor životního prostředí, 2018 

V roce 2016 množství odpadů činilo v obci Vrančice 100,74 tun, v roce 2017 klesla hodnota 

množství celkového odpadu na 85,07 tun. Z toho můžeme vyvodit, že množství celkového 

odpadu v obci klesá. Pokles můžeme přisuzovat nepatrnému zvýšení tříděného odpadu v obci 

v roce 2017. 
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 Přehled množství sebraného odpadu podle komodit v období 2012-2017 

Rok Papír Plast Sklo směs Sklo čiré NK 31 Kov 
Celkem 
TO bez 
kovů 

SKO 

2012 0,60 0,80 1,70 0,30 0,00 0,00 2,40 41,00 

2013 0,40 1,70 0,50 0,20 0,00 0,00 2,70 33,40 

2014 0,60 1,30 0,50 1,30 0,00 3,20 3,80 27,00 

2015 1,00 1,10 1,60 0,20 0,00 0,00 3,90 27,60 

2016 0,90 1,70 0,00 4,10 0,00 5,6 6,70 31,52 

2017 1,49 1,52 0,00 2,870 0,00 0,00 5,88 27,25 
Zdroj: EKOKOM, Město Příbram, Odbor životního prostředí, 2018 

V tabulce č. 20 je uvedeno celkové sebrané množství odpadu v tunách podle jednotlivých 

komodit včetně celkové produkce směsného komunálního odpadu. 

Množství tříděného odpadu (bez kovů) meziročně roste. Evidované množství směsného 

komunálního odpadu kolísá. 

Jedním z hodnotících parametrů výtěžnosti sběru, která vyjadřuje sebrané množství odpadu 

v kilogramech jedním obyvatelem obce za rok. Tento indikátor slouží především pro vzájemné 

posouzení úrovně a výkonu sběru buď jako celku nebo podle jednotlivých komodit. 

 Srovnání celkové výtěžnosti sběru (papír, plast, sklo, bez kovů) 

v kg/obyvatel/rok v období 2012-2016 

 

  

Množství v kg/obyvatel/rok 

Vrančice 
Obce 1-500 

obyvatel Středočeský kraj Česká republika 

2012 15,60 34,20 41,50 39,10 

2013 17,90 34,20 41,80 39,70 

2014 24,90 35,10 42,40 40,50 

2015 26,20 38,00 44,30 42,30 

2016 46,10 41,30 45,60 44,70 
Zdroj: EKOKOM, 2016 

Celkový výkon sběru papíru, skla a plastů sebraných všemi způsoby sběru přepočtený na 

jednoho obyvatele obce je vyšší než v obcích obdobné velikosti ve Středočeském kraji, 

nicméně je to díky vysoké produkci skla. 

Západně od sídla Vrančice je u příjezdové komunikace k areálu živočišné výroby umístěna 

komunitní kompostárna o rozloze 2 040 m², kterou mohou místní obyvatelé využívat.   
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4.2. Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 

Dopravní páteří území je silnice I/4 Praha – Strakonice, procházející napříč nezastaveným 

územím obce od severu k jihu. Výhody výborného napojení na nadřazenou dopravní síť, ale 

proti tomu vyvažují negativní vlivy. Zejména frekventovaná silnice I. třídy vytváří faktickou 

bariéru pro místní propojení sídel. 

Paralelně, v souběhu se silnicí I/4 je veden koridor pro budoucí dálnici D4. Úsek dálnice D4 

procházející územím obce Vrančice je součástí stavby „Milín – Lety“. V rámci stavby dojde 

k přeložce stávající silnice I/4, která bude ponechána jako doprovodná a bude přeznačena na 

II/604. Stavba si rovněž vyžádá přeložku silnice III/046, 2 místních komunikací do Mýšlovic, a 

přeložky polních cest a inženýrských sítí.  

 

Parkování 

Parkování v sídlech je řešeno odstavováním automobilů v ulicích. ÚZP reguluje možnosti 

parkování pouze na vymezených místech v rámci veřejného prostranství. 

 

Dopravní obslužnost 

Stávající rozmístění autobusových zastávek v sídlech bude dotčeno výstavbou dálnice D4. 

Zpřístupnění Mýšlovic bude zajištěno novým podjezdem pod dálnicí (přibližně v místě 

současného odbočení MK z I/4). 

Pro přehlednost dopravní obslužnosti uvádíme tabulku zpracovanou na základě podkladů 

z internetové aplikace „IDOS – jízdní řády“, spravované společností CHAPS spol. s r.o. 

Do obce Vrančice je přímé autobusové spojení zajištěno 4 linkami, které jezdí každý pracovní 

den z nejbližšího města Příbrami. Celkový počet denních spojů v pracovní dny činí 18.  

Z obce Vrančice je přímé autobusové spojení zajištěno 4 linkami, které jezdí každý pracovní 

den do nejbližšího města Příbrami. Celkový počet denních spojů v pracovní dny činí 18. 

O víkendu a ve svátek není zajištěno autobusové spojení. 

 

 

 

Území plán obce Vrančice, 2017 
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 Přehled dopravní obslužnosti v obci Vrančice v roce 2018 

Linka Směr do Vrančic 

Pracovní dny   
sobota a 
neděle Svátky 

Počet 
spojů Doba jízdy 

Počet 
spojů  

Doba 
jízdy 

Počet 
spojů  

Doba 
jízdy 

300027 Příbram-Milín-Zalužany-Mirovice 7 25 minut 0 0 0 0 

300029 
Příbram-Milín-Starosedlský Hrádek-
Tochovice 2 22 minut 0 0     

300028, 
300029 Příbram-Tochovice-Vrančice 1 

1 hodina 
4minuty 0 0 0 0 

300017, 
300027 Příbram-Mirovice nám., -Vrančice 1 

1 hod 20 
minut 0 0 0 0 

  Směr z Vrančic             

300027 
Mirovice – Zalužany – Milín – 
Příbram 7 25 minut 0 0 0 0 

300029 
Příbram-Milín-Starosedlský Hrádek-
Tochovice 1 15 minut 0 0 0 0 

300029, 
300028 

Vrančice-Starosedlský Hrádek-
Příbram 1 

1 hod 28 
minut 0 0 0 0 

300027, 
300017 Vrančice-Mirovice nám., -Příbram 1 

1 hod 20 
minut 0 0 0 0 

300027, 
300028 Vrančice-Chraštice-Příbram 1 1 hod 7minut 0 0 0 0 

Zdroj: IDOS, zpracování DSO ORP Příbram 

 

Železniční doprava je v území zastoupena celostátní železniční tratí č. 200 (Zdice – Příbram – 

Březnice – Písek – Protivín), která prochází územím obce Vrančice. Nádraží Milín se nachází 

bezprostředně za severozápadní hranicí obce Vrančice. Pro obsluhu obce má minimální 

význam vzhledem ke vzdálenosti 2 km od zástavby.   

 

Místní komunikace 

Problematické je využívání stávajících silnic III. třídy a místních komunikací zemědělskou 

dopravou, která svými rozměry neodpovídá šířkovým parametrům komunikací. Ve 

zpracovaném Územní plánu obce (ÚZP) z roku 2017 je navrženo optimální vedení páteřní 

zemědělské komunikace vedené vně zástavby sídel, v návaznosti na již realizovanou účelovou 

zemědělskou komunikaci k. ú. Ostrov. Toto řešení je navrženo tzv. plovoucí značkou. Plovoucí 

značka vyjadřuje přednostní (optimální) trasu, od níž je možné se odchýlit do vzdálenosti 100 

m na každou stranu, ne však v případě nástupních bodů. 

Nové místní komunikace dle ÚZP nejsou v sídlech navrženy. 
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5. Vybavenost obce 

 

V obci Vrančice se nachází z nekomerční vybavenosti pouze obecní úřad. Většina základní 

vybavenosti se nachází v blízké obci Milín nebo v nejbližším městě Příbram. 

Pro potřeby obce je důležitá odpovídající společenská místnost pro setkávání občanů. Pro tyto 

účely se jeví nejlépe umístění na začátku obce Vrančice vedle hřiště s umělým povrchem. 

Obec zakoupila dům s pozemkem na návsi v obci Mýšlovice. Objekt obec může využít pro 

ubytování osob v těžké životní situaci, případně dále v sezóně i jako komerčně pronajímatelné 

rekreační ubytování. 

Komerční občanská vybavenost se v obci nevyskytuje. 

Vzhledem k velikosti obce (počet obyvatel) a blízkosti obce Milín není nutné nekomerční a 

komerční občanskou vybavenost dále rozšiřovat, s výjimkou společenské místnosti a 

ubytování pro občany v životní těžké situaci. 

5.1. Bydlení 

V obci Vrančice se na základě posledního sčítání lidí, domů a bytů v roce 2011 nachází 69 

domů, z toho 42 obydlených tj. 61 % z celkového počtu domů.  Průměrné stáří obydlených 

domů je 59,5 let. Z obydlených domů se 14 využívá k rekreaci. 

Počet domácností vybavených internetem je 29 z celkového počtu 42. 

Opět musíme zdůraznit, že jsou uvedená data z roku 2011, kdy proběhlo poslední SLDB. 

Aktuální data nebyla k dispozici. 

 Domovní a bytový fond v obci Vrančice dle SLDB 2011 vyjádřený v procentech 

 

Počet domů 69 

Počet obydlených domů v obci 42 

Podíl obydlených domů v obci 60,88 % 

Počet rodinných domů v obci 42 

Podíl rodinných domů v obci 60,88 % 

Počet domácností vybavených s internetem 29 

Podíl domácností vybavených s internetem 61,70 % 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz; zpracování DSO ORP Příbram 

 

http://www.csu.cz/
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 Domovní fond v obci Vrančice v roce 2011 

Domy 
Domy  
celkem 

z toho Počet osob 

rodinné  
domy 

bytové  
domy 

celkem 
z toho  

v rodinných  
domech 

Domy celkem 69 69 - 138 138 

obydlené domy 42 42 - 138 138 

z počtu domů vlastnictví:           

fyzická osoba 39 39 - 129 129 
obec, stát - - - - - 
bytové družstvo - - - - - 

spoluvlastnictví vlastníků bytů 3 3 - 9 9 

domy s počtem bytů:           

1 38 38 - 111 111 
2–3 4 4 - 27 27 
4–11 - x - - x 
12 a více - x - - x 

z počtu domů období výstavby 
nebo rekonstrukce: 

          

1919 a dříve 10 10 - 25 25 
1920–1970 13 13 - 49 49 
1971–1980 9 9 - 27 27 
1981–1990 5 5 - 25 25 
1991–2000 3 3 - 8 8 
2001–2011 2 2 - 4 4 

z počtu domů materiál nosných 
zdí: 

          

kámen, cihly, tvárnice 37 37 - 124 124 

stěnové panely 1 1 - 1 1 

z počtu domů počet nadzemních 
podlaží: 

          

1–2 40 40 - 133 133 
3–4 - - - - - 
5 a více - x - - x 

z počtu domů technické 
vybavení domů: 

          

přípoj na kanalizační     síť - - - - - 

vodovod 39 39 - 133 133 
plyn 5 5 - 18 18 
ústřední topení 32 32 - 114 114 

průměrné stáří obydlených 
domů 

59,5 59,5 - x x 

z počtu obydlených domů:           

ubytovací zařízení bez bytů - x x - x 

neobydlené domy s byty 27 27 - x x 

z toho:           

využívané k rekreaci 14 14 - x x 

přestavba domu 1 1 - x x 

nezpůsobilé k bydlení 6 6 - x x 

neobydlená ubytovací zařízení 
bez bytů 

- x x x x 

počet bytů v neobydlených 
domech 

27 27 - x x 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz, SDBL 2011; - ležatá pomlčka značí, že se jev nevyskytoval; x – značí, že zápis není možný 

http://www.csu.cz/
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 Vývoj bytové výstavby v obci Vrančice v období 2010-2016 

Počet dokončených bytů  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 Vrančice 1 0 0 1 1 1 1 

Středočeský kraj 7405 6376 5900 5295 4226 4872 4860 

Česká republika 36442 28630 294667 25238 23954 25095 27322 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

Výše uvedená tabulka nám znázorňuje přehled vývoje bytové výstavby v obci Vrančice za 

období 2010–2016. Můžeme zde vidět, že s výjimkou let 2012 a 2013, kdy bytová výstavba 

stagnovala, byl v obci dokončen v každém roce 1 byt.  

Graf .11. Dokončené byty v letech 2010-2017 v obci Vrančice 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

 

 Přehled způsobu využití objektů v obci Vrančice v roce 2018 

Způsob využití objektu Počet 
objekt k bydlení 64 

objekt občanské vybavenosti 4 

rodinný dům 15 

stavba pro rodinnou rekreaci 3 

zemědělská stavba 17 

stavba technického vybavení 3 

garáž 2 

jiná stavba 11 
Zdroj: https://regiony.kurzy.cz/katastr/lesetice/ 

 

Pro přehled způsobu využití objektů v obci Vrančice v roce 2018 byla vytvořena výše uvedená 

tabulka. Z tabulky vyplývá, že v obci je 64 objektů k bydlení, 15 rodinných domů a 3 stavby pro 

rodinnou rekreaci.  V obci se také nachází 4 objekty občanské vybavenosti a 17 zemědělských 

staveb. 

http://www.csu.cz/
http://www.csu.cz/
https://regiony.kurzy.cz/katastr/lesetice/
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 Domácnosti v bytech podle počtu členů a typu domácnosti v obci Vrančice 

Typ domácnosti 
Domácnosti    

celkem 

v tom podle počtu členů domácnosti 

1 2 3 4 5 a více 

Bytové domácnosti celkem 47 10 6 14 12 5 

v tom 

1 hospodařící 
domácnost 

44 10 6 13 11 4 

2 a více 
hospodařících 
domácností 

3 x - 1 1 1 

Vybavenost osobním počítačem:             

s internetem 29 5 1 9 9 5 

bez internetu 2 1 - - 1 - 

Hospodařící domácnosti celkem 50 12 8 14 12 4 

domácnosti jednotlivců 12 12 x x x x 

v tom 

bydlící samostatně 10 10 x x x x 

spolubydlící s 
jinou  
hospodařící 
domácností 

2 2 x x x x 

vícečlenné nerodinné domácnosti - x - - - - 

rodinné domácnosti 38 x 8 14 12 4 

tvořené 1 rodinou 37 x 8 14 11 4 

úplné rodiny celkem 32 x 7 10 11 4 

v tom 

úplná rodina bez 
závislých dětí 

18 x 7 6 5 - 

úplná rodina se 
závislými dětmi 

14 x x 4 6 4 

neúplné rodiny celkem 5 x 1 4 - - 

v tom 

neúplná rodina v 
čele muž 

1 x - 1 - - 

neúplná rodina v 
čele žena 

4 x 1 3 - - 

tvořené 2 a více rodinami 1 x x x 1 - 
Zdroj: ČSÚ,  www.csu.cz; SDBL 2011; - ležatá pomlčka značí, že se jev nevyskytoval; x – značí, že zápis není možný 

 

V obci Vrančice můžeme na základě SLDB v roce 2011 i zaznamenat celkový počet domácností. 

Tabulka nám domácnosti rozděluje na bytové, hospodařící a rodinné. Rodinné ještě rozděluje 

na úplné a neúplné rodiny.   

Za zajímavost můžeme zmínit připojení k internetu, kdy domácnosti připojené k internetu 

tvoří 61 % domácností v obci. 

 

 

 

 

 

http://www.csu.cz/
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5.2. Školství a vzdělávání 

Školské zařízení se v obci nenachází a smlouvu na školský obvod obce Vrančice má uzavřenou 

smlouvu na školský obvod z obcí Milín. Obyvatelé obce mohou využívat nejbližší školská 

zařízení v obci Milín vzdáleném 2 km, v obci Chraštice vzdálené 4 km nebo ve městě Příbrami 

vzdáleném 13 km. 

5.3. Zdravotnictví a sociální péče 

Zdravotní a sociální péči občané využívají v okolních obcích a městě Příbrami. Nejblíže je 

zdravotní péče zajištěna v obci Milín, kde se nachází zdravotní středisko vč. zubařské ordinace. 

 

 Stav obyvatel k 31.12.2017 dle věkového složení obyvatelstva 

Počet obyvatel celkem 150 

v tom podle pohlaví: 
muži 78 

ženy 72 

v tom ve věku let): 

0-14 17 

15-64 109 

65 a více 24 

Průměrný věk 43 
Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

Z uvedené tabulky vyplývá, že v obci Vrančice v současné době žije 150 obyvatel, z toho 24 

obyvatel v seniorském věku, což činí 16 %. 

 

 Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb v ORP Příbram 

 

Senioři, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s 

mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením 

 

Název Adresa Kontakt 
Poskytované 

služby 
Webové stránky 

E-mail 

ALKA o.p.s. Podbrdská 269, 

Příbram V 

318 654 701, 

601 593 153 

Denní 

stacionář,  

odborné 

sociální  

poradenství,  

odlehčovací  

služby, sociální  

http://www.alka

ops.cz 

 

sarka.hajkova@alk

aops.cz 

http://www.csu.cz/
http://www.alkaops.cz/
http://www.alkaops.cz/
mailto:sarka.hajkova@alkaops.cz
mailto:sarka.hajkova@alkaops.cz
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rehabilitace, 

sociálně  

aktivizační 

služby  

pro seniory a 

osoby se 

zdravotním  

postižením  

Mobilní 

asistenční 

systémy, s.r.o. 

 774 403 248 Asistenční 

služby  

http://www.prot

ectu.cz/ 

info@protectu.cz 

Společnost pro 

podporu lidí 

s mentálním 

postižením v ČR 

Žežická 193, 261 

01 Příbram VII 

318 624 472, 

737 030 878 

Poradenské 

centrum 

www.spmpcr.cz/ chrudos1@volny.cz 

Svaz neslyšících a 

nedoslýchavých 

v ČR 

Žežická 193, 261 

01 Příbram VII 

603 570 340 Poradenské 

centrum 

http://cnn.publix

.cz/Pribram-

1.html 

snn.pb@volny.cz 

Svaz postižených 

civilizačními 

chorobami v ČR 

Žežická 193, 261 

01 Příbram VII 

318 637 531, 

775 073 499 

Poradenské 

centrum 

http://civilky.cz/

nase-

organizace/vypis

/stredocesky-

kraj/komunitni-

centrum-

pribram/ 

kom.centrum-

pribram@seznam.c

z 

Svaz tělesně 

postižených v ČR, 

okresní 

organizace 

v Příbrami 

Žežická 193, 261 

01 Příbram 

326 531 930, 

724 388 470 

Odborné 

sociální 

poradenství, 

sociálně 

aktivizační 

služby  

http://civilky.cz/ 

 

ovstppribram@vol

ny.cz 

Svaz tělesné 

postižených v ČR, 

z. s. MO č. 2 

Příbram 

Žežická 193, 261 

01 Příbram 

601 362 644 zájmové akce, 

klubové 

vycházky, 

rekondiční 

pobyty 

http://stp2.pb.cz

/ 

 

svaztel02@seznam

.cz, 

Svaz důchodců 

ČR 

Žežická 193, 261 

01 Příbram 

326 531 619, 

776 716 731 

Pořádání akcí 

pro seniory 

http://svaz-

duchodcu-

pribram.webnod

e.cz/ 

 

svazduchpb@sezna

m.cz 

http://www.protectu.cz/
http://www.protectu.cz/
mailto:info@protectu.cz
http://www.spmpcr.cz/
mailto:chrudos1@volny.cz
http://cnn.publix.cz/Pribram-1.html
http://cnn.publix.cz/Pribram-1.html
http://cnn.publix.cz/Pribram-1.html
mailto:snn.pb@volny.cz
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
http://civilky.cz/nase-organizace/vypis/stredocesky-kraj/komunitni-centrum-pribram/
mailto:kom.centrum-pribram@seznam.cz
mailto:kom.centrum-pribram@seznam.cz
mailto:kom.centrum-pribram@seznam.cz
http://civilky.cz/
mailto:ovstppribram@volny.cz
mailto:ovstppribram@volny.cz
http://stp2.pb.cz/
http://stp2.pb.cz/
mailto:svaztel02@seznam.cz
mailto:svaztel02@seznam.cz
http://svaz-duchodcu-pribram.webnode.cz/
http://svaz-duchodcu-pribram.webnode.cz/
http://svaz-duchodcu-pribram.webnode.cz/
http://svaz-duchodcu-pribram.webnode.cz/
mailto:svazduchpb@seznam.cz
mailto:svazduchpb@seznam.cz
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Život 90  222 333 546;  

 

nepřetržitá 

komplexní 

sociální služba 

s celorepublikovo

u působností 

https://www.zivo

t90.cz/ 

tisnovapece@zivot

90.cz 

Centrum pro 

zdravotně 

postižené a 

seniory 

Středočeského 

kraje, o.p.s. 

nám. T.G. 

Masaryka 100, 

261 01 Příbram 1 

318 624 834, 

776 840 392, 

725 551 210 

Poradenské 

centrum 

http://www.czps

tredoceskykraj.cz

/  

czp.poradnapribra

m@seznam.cz 

Chráněné 

bydlení 

Nalžovický zámek 

– Balbínova 283, 

261 01 Příbram II 

318 864 122 Chráněné 

bydlení  

http://www.dom

ov-nalzovice.cz 

reditelka@domov-

nalzovice.cz, 

Centrum 

Anabell, z. s 

Baranova 33, 130 

00, Praha 3 – 

Žižkov 

775 904 778 Telefonická 

krizová linka  

http://www.anab

ell.cz/ 

praha@anabell.cz 

DOMOV MAJÁK 

o.p.s. 

Brodská 140, 261 

01 Příbram VII 

326 531 818, 

733 588 982 

Domovy se 

zvláštním  

režimem  

www.domov-

majak.cz/ 

 

info@domov-

majak.cz 

SANCO-PB s.r.o. Čechovská 57, 

261 01 Příbram 

VIII 

318 427 458, 

777 111 198 

Domovy se 

zvláštním 

režimem  

www.sanco-

pb.com/ 

 

sanco.kancelar@sa

nco-pb.com 

DOMOV POD 

HRÁZÍ, o.p.s. 

Pečice – Pecičky 

25, 262 31 Milín 

318 694 051, 

777 580 900 

Domovy pro 

seniory, se 

zvláštním 

režimem  

www.domovpod

hrazi.cz/ 

 

reditel@domovpod

hrazi.cz 

DOMOV 

SENIORŮ 

K Dolu Marie 154, 

Příbram VI – 

Březové Hory 

318 660 288 Domovy pro 

seniory 

www.centrumpri

bram.cz 

domovsenioru@ce

ntrumpribram.cz 

DOMOV ČENKOV Čenkov 169, PSČ 

262 23 

608 400 415; 

608 400 496 

Domovy pro 

seniory 

www.domovcenk

ov.cz/ 

 

antonin.hejduk@d

omovcenkov.cz 

 

Farní charita 

Starý Knín 

Náměstí Jiřího z 

Poděbrad 47 262 

03 Nový Knín 

720053420 Pečovatelská 

služba, osobní 

asistence, 

odlehčovací 

služba, 

aktivizační 

služby pro 

seniory, osoby 

www.charita.nov

yknin.net 

info@socialnipece.

cz 

 

https://www.zivot90.cz/
https://www.zivot90.cz/
mailto:tisnovapece@zivot90.cz
mailto:tisnovapece@zivot90.cz
http://www.czpstredoceskykraj.cz/?page_id=49
http://www.czpstredoceskykraj.cz/?page_id=49
http://www.czpstredoceskykraj.cz/?page_id=49
mailto:poradnapribram@seznam.cz
mailto:poradnapribram@seznam.cz
http://www.domov-nalzovice.cz/
http://www.domov-nalzovice.cz/
mailto:reditelka@domov-nalzovice.cz
mailto:reditelka@domov-nalzovice.cz
http://www.anabell.cz/
http://www.anabell.cz/
mailto:praha@anabell.cz
http://www.domov-majak.cz/
http://www.domov-majak.cz/
mailto:info@domov-majak.cz
mailto:info@domov-majak.cz
http://www.sanco-pb.com/
http://www.sanco-pb.com/
mailto:sanco.kancelar@sanco-pb.com
mailto:sanco.kancelar@sanco-pb.com
http://www.domovpodhrazi.cz/
http://www.domovpodhrazi.cz/
mailto:reditel@domovpodhrazi.cz
mailto:reditel@domovpodhrazi.cz
http://www.centrumpribram.cz/
http://www.centrumpribram.cz/
mailto:domovsenioru@centrumpribram.cz
mailto:domovsenioru@centrumpribram.cz
http://www.domovcenkov.cz/
http://www.domovcenkov.cz/
mailto:antonin.hejduk@domovcenkov.cz
mailto:antonin.hejduk@domovcenkov.cz
http://www.charita.novyknin.net/
http://www.charita.novyknin.net/
mailto:info@socialnipece.cz
mailto:info@socialnipece.cz
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se zdravotním a 

tělesným 

postižením, 

rodiny s dětmi  

Centrum 

sociálních a 

zdravotních 

služeb města 

Příbram, po. 

Náměstí T.G. 

Masaryka 1, 261 

01 Příbram I 

318 498 281, 

778 751 174 

Pečovatelská 

služba, 

odborné 

sociální 

poradenství, 

domovy pro 

seniory, 

azylový dům, 

nízkoprahové 

denní centrum, 

noclehárna, 

dětské skupiny 

a denní 

stacionář, 

protialkoholní 

a 

protitoxikoman

ická záchytná 

služba  

www.centrumpri

bram.cz 

poradna@centrum

pribram.cz 

Farní charita 

Příbram 

Jiráskovy sady 

240, 261 01 

Příbram I 

318 635 050, 

739 459 008, 

739 659 917, 

737 237 285 

Odlehčovací 

služby, denní 

stacionáře, 

pečovatelská 

služba  

http://pribram.c

harita.cz 

 

kala@pribram.char

ita.cz 

Klub Demka Žežická 193, 261 

01 Příbram VII 

326 531 943, 

733 186 644 

Sociálně 

aktivizační 

služby pro 

seniory a osoby 

se zdravotním 

postižením  

www.demka.cz klubdemka@gmail.

com 

Senior Point Žežická 193, 

2614 01 Příbram 

VII 

778 779 898 Služby pro 

seniory 

https://seniorpoi

nty.cz/pobocka/p

ribram-2/ 

pribram@seinorpoi

nty.cz 

Sjednocená 

organizace 

nevidomých a 

slabozrakých ČR 

 775 438 194 Poradenské 

centrum, 

aktivizační 

služby  

https://www.son

s.cz/pribram 

pribram-

pobocka@sons.cz 

http://www.centrumpribram.cz/
http://www.centrumpribram.cz/
mailto:poradna@centrumpribram.cz
mailto:poradna@centrumpribram.cz
http://pribram.charita.cz/
http://pribram.charita.cz/
mailto:kala@pribram.charita.cz
mailto:kala@pribram.charita.cz
http://www.demka.cz/
mailto:klubdemka@gmail.com
mailto:klubdemka@gmail.com
https://seniorpointy.cz/pobocka/pribram-2/
https://seniorpointy.cz/pobocka/pribram-2/
https://seniorpointy.cz/pobocka/pribram-2/
mailto:pribram@seinorpointy.cz
mailto:pribram@seinorpointy.cz
https://www.sons.cz/pribram
https://www.sons.cz/pribram
mailto:pribram-pobocka@sons.cz
mailto:pribram-pobocka@sons.cz
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Zdroj: DSO ORP Příbram, Katalog poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb ORP Příbram 

 

 

 

Fit Senior 

Příbram 

Severní 239, 261 

01 Příbram I 

777 176 713 Akce pro 

seniory 

www.fitseniorpri

bram.cz 

cheer@cheer.cz 

Domácí péče 

Andělka 

Gen. R. Tesaříka 

80, 261 01 

Příbram I 

318 641 319, 

725 572 778 

Zdravotní péče,  www.nemocnice

pribram.cz/oddel

eni/domaci-pece-

andelka 

domaci.pece@onp.

cz 

Centrum Amelie 

Praha 

 739 001 123, 283 

880 316 

Psychosociální 

pomoc pro 

onkologicky 

nemocné a 

jejich blízké  

www.amelie-

zs.cz 
 
 

amelie@amelie-

zs.cz 

Domov Březnice Sadová 618, 262 

72 Březnice 

318 682 633 Domov pro 

seniory 

www.domovbrez

nice.cz 

 

reditelka@domovb

reznice.cz 

Centrum 

Rožmitál pod 

Třemšínem 

Na Spravedlnosti 

589, 262 42 

Rožmitál pod 

Třemšínem 

318 679 411 

 

Domovy pro 

seniory, 

domovy 

se zvláštním  

režimem  

www.centrumroz

mital.cz 

 

 

Pečovatelská 

služba Březnice 

Rožmitálská 132, 

Březnice 

318 403 168 Pečovatelská 

služba, 

odborné 

sociální 

poradenství  

http://www.brez

nice.cz/pecovatel

ska-sluzba/ 

psbreznice@sezna

m.cz 

Pečovatelská 

služba Rožmitál 

pod Třemšínem 

Rybova 30, 262 

42 Rožmitál pod 

Třemšínem 

318 665 701 Pečovatelská 

služba, 

odborné 

sociální 

poradenství  

http://www.roz

mitalptr.cz/sluzb

y/zdravotni-a-

socialni-

sluzby/pecovatel

ska-sluzba/ 

ps@rozmitalptr.cz 

Nalžovický 

zámek – týdenní 

stacionář a 

odlehčovací 

služby 

Kamýk nad 

Vltavou 140, 262 

63 

318 677 102 Týdenní 

stacionář, 

odlehčovací 

služby  

http://www.dom

ov-nalzovice.cz 

 

Domov Kunšov 

s.r.o. 

Eškova 413, 262 

23 Jince 

730 172 847 Domovy se 

zvláštním 

režimem  

www.domovkuns

ov.cz 

 

reditelka@domovk

unsov.cz; 

 

http://www.fitseniorpribram.cz/
http://www.fitseniorpribram.cz/
mailto:cheer@cheer.cz
http://www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/domaci-pece-andelka
http://www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/domaci-pece-andelka
http://www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/domaci-pece-andelka
http://www.nemocnicepribram.cz/oddeleni/domaci-pece-andelka
mailto:domaci.pece@onp.cz
mailto:domaci.pece@onp.cz
http://www.amelie-zs.cz/
http://www.amelie-zs.cz/
mailto:amelie@amelie-zs.cz
mailto:amelie@amelie-zs.cz
mailto:reditelka@domovbreznice.cz
mailto:reditelka@domovbreznice.cz
http://www.centrumrozmital.cz/
http://www.centrumrozmital.cz/
mailto:psbreznice@seznam.cz
mailto:psbreznice@seznam.cz
mailto:ps@rozmitalptr.cz
http://www.domovkunsov.cz/
http://www.domovkunsov.cz/
mailto:reditelka@domovkunsov.cz
mailto:reditelka@domovkunsov.cz
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 Děti, rodiny s dětmi, osoby v krizi 

Název Adresa Kontakt 
Poskytované 

služby 
Webové stránky 

E-mail 

Dobrovolnické 

centrum ADRA 

Čs. Armády 5, 

261 01 Příbram 

723 526 283, 

608 433 252 

Odborné 

poradenství a 

pomoc lidem v 

nouzi 

www.adra.cz 

 

mpuskarova@seznam

.cz,  

a.simakova@seznam.

cz 

Rodinné centrum 

Příbram AMÁLKA 

Brodská 98, 

261 01 

Příbram, 

Poliklinika 

RAVAK, 

Čechovská 57, 

Příbram 

774 275 532, 

608 275 523, 

recepce: 

774 275 523 

Aktivity pro 

rodiče a děti  

https://www.amalka

.info/pribram 

 

iva@amalka.info, 

pribram@amalka.info 

Centrum 

psychologicko-

sociálního 

poradenství 

Středočeského 

kraje 

Žižkova 489, 

261 01 Příbram 

II 

318 622 571 Odborné 

sociální 

poradenství  

www.poradnapb.cz 

 

poradnapb@volny.cz 

Centrum sociálních 

a zdravotních 

služeb města 

Příbram, p. o. 

Náměstí T.G. 

Masaryka 1, 

261 01 Příbram 

I 

318 498 281, 

778 751 174 

Odborné 

sociální 

poradenství  

www.centrumpribra

m.cz 

poradna@centrumpri

bram.cz; 

proFem – centrum 

pro oběti domácího 

a sexuálního násilí, 

o. p. s.   

Dlouhá 97, 

26101, 

Příbram III 

77 44 33 034 Intervenční 

centrum, 

odborné 

sociální 

poradenství  

http://www.profem.

cz 

ic.pribram@profem.c

z 

Dětské skupiny a 

rehabilitační 

stacionář Příbram 

Bří. Čapků 277, 

261 01 Příbram 

VI 

318 626 114  

 

Dětské skupiny, 

rehabilitační 

stacionář  

http://www.centru

mpribram.cz 

detskeskupiny@centr

umpribram.cz 

 

Magdaléna o.p.s. Žežická 193, 

261 01 Příbram 

VII 

318 622 010, 

739 612 018, 

737 391 214 

Kontaktní 

centra, terénní 

programy 

http://www.magdal

ena-ops.eu/cz  

cas.pb@magdalena-

ops.cz 

Nízkoprahové 

zařízení pro děti a 

mládež Bedna 

Budovatelů 

116, 261 01 

Příbram VIII 

608 936 116, 

775 559 716 

Nízkoprahové 

zařízení pro 

děti a mládež  

http://ponton.cz/pr

ojekty/bedna/o-

projektu/ 

bedna@ponton.cz 

 

Farní charita Starý 

Knín 

Náměstí Jiřího 

z Poděbrad 47 

720053420 Pečovatelská 

služba, osobní 

asistence, 

www.charita.novykn

in.net 

 

info@socialnipece.cz 

http://www.adra.cz/
mailto:mpuskarova@seznam.cz
mailto:mpuskarova@seznam.cz
mailto:a.simakova@seznam.cz
mailto:a.simakova@seznam.cz
https://www.amalka.info/pribram
https://www.amalka.info/pribram
mailto:iva@amalka.info
mailto:pribram@amalka.info
http://www.poradnapb.cz/
mailto:poradnapb@volny.cz
http://www.centrumpribram.cz/
http://www.centrumpribram.cz/
mailto:poradna@centrumpribram.cz
mailto:poradna@centrumpribram.cz
http://www.profem.cz/
http://www.profem.cz/
mailto:ic.pribram@profem.cz
mailto:ic.pribram@profem.cz
http://www.centrumpribram.cz/
http://www.centrumpribram.cz/
mailto:detskeskupiny@centrumpribram.cz
mailto:detskeskupiny@centrumpribram.cz
http://www.magdalena-ops.eu/cz
http://www.magdalena-ops.eu/cz
mailto:cas.pb@magdalena-ops.cz
mailto:cas.pb@magdalena-ops.cz
http://ponton.cz/projekty/bedna/o-projektu/
http://ponton.cz/projekty/bedna/o-projektu/
http://ponton.cz/projekty/bedna/o-projektu/
mailto:bedna@ponton.cz
http://www.charita.novyknin.net/
http://www.charita.novyknin.net/
mailto:info@socialnipece.cz


  

DSO ORP PŘÍBRAM 48 

 

262 03 Nový 

Knín 

odlehčovací 

služba, 

aktivizační 

služby pro 

seniory, osoby 

se zdravotním a 

tělesným 

postižením, 

rodiny s dětmi  

Farní charita 

Příbram 

Jiráskovy sady 

240, 261 01 

Příbram I 

318 635 050, 

739 459 008, 

739 659 917, 

737 237 285 

Odlehčovací  

služby, denní  

stacionáře,  

pečovatelská  

služba  

http://pribram.chari

ta.cz 

 

 

RUBIKON Centrum, 

z. s 

Legionářů 400, 

261 01 Příbram 

VII 

777 496 368 Sociální 

odborné 

poradenství  

www.rubikoncentru

m.cz 

pribram@rubikoncen

trum.cz;  

 

Terapeutická 

komunita 

Kaleidoskop 

Solenice 35, 

262 63 

Solenice 

 Terapeutické 

komunity 

www.kaleidoskop-

os.cz/ 

tk@kaleidoskop-os.cz 

Nalžovický zámek Nalžovice 14, 

262 93 

Nalžovice 

318 641 222 Domov se 

zvláštním 

režimem  

http://www.domov-

nalzovice.cz 

 

reditelka@domov-

nalzovice.cz 

 

Nalžovický zámek – 

týdenní stacionář a 

odlehčovací služby 

Kamýk nad 

Vltavou 140, 

262 63 

318 677 102 Týdenní 

stacionář, 

odlehčovací 

služby  

http://www.domov-

nalzovice.cz 

 

 

Místní organizace 

svazu tělesně 

postižených ČR, 

s.r.o. 

11. května 27. 

262 31 Milín 

326 531 872, 

606 650 117 

Odborné 

poradenství  

http://svaztp.cz/ stpmilin@seznam.cz 

Zdroj: DSO ORP Příbram, Katalog poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb ORP Příbram 

 

 

5.4. Sport a volnočasové aktivity 

Ze sportovních zařízení je ve Vrančicích nové kvalitní hřiště s umělým povrchem, v ostatních 

sídlech jsou volnočasová hřiště bez zázemí. Zde by bylo vhodné doplnění zázemí (soc. zařízení 

atd.). 

 

http://pribram.charita.cz/
http://pribram.charita.cz/
mailto:pribram@rubikoncentrum.cz
mailto:pribram@rubikoncentrum.cz
mailto:tk@kaleidoskop-os.cz
http://www.domov-nalzovice.cz/
http://www.domov-nalzovice.cz/
mailto:reditelka@domov-nalzovice.cz
mailto:reditelka@domov-nalzovice.cz
http://www.domov-nalzovice.cz/
http://www.domov-nalzovice.cz/
mailto:stpmilin@seznam.cz
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6. Životní prostředí 

6.1. Popis krajinného rázu 

V řešeném území není vymezeno záplavové území ani aktivní zóna záplavového území.  

Problém představují přívalové deště (zejména splachy ze svažitých ploch ze severu do Životic). Na 

území obce se vyskytují dva areály zemědělské výroby. Zemědělský areál v Mýšlovicích je v ÚZP 

navržený pro rozšíření. Jedna menší zemědělská plocha je navržena i v severní části Životic. 

Na jih od Mýšlovic je památný strom Hrušeň ve Vrančicích (vyhlášená 1981, výška 7 m), pro jeho 

ochranu je v jeho ochranném pásmu vymezena plocha přírodní (NP). 

V území byly identifikovány významné stromy, které jsou zobrazeny ve schématu níže. Obecně jsou 

dřeviny v sídle i volné krajině chráněny před poškozováním a ničením (dle § 7, zákon 114/1992 Sb.). 

Tímto jsou myšleny zásahy, které způsobí snížení ekologických nebo společenských funkcí či způsobí 

jejich odumření. Povolení ke kácení musí mít např. dřeviny jakékoli velikosti ve významných krajinných 

prvcích, ve stromořadí a alejích, dále všechny dřeviny s obvodem kmene nad 80 cm aj. (viz vyhláška 

189/2013 Sb. zákona 114/1992 Sb., novelizována s účinností od 1. 1. 2014). 

Kartogram č. 3. Schéma zelených hran a významných stromů. 

Zdroj: Územní plán obce Vrančice, 2017 
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6.2. Prostupnost krajiny 

Prostupnost krajiny je důležitá pro provozní a rekreační využívání území. S komunikacemi v krajině úzce 

souvisí doprovodná zeleň (často stromořadí), která má významný vliv na jejich kvalitu. Distribuce cest 

v území je znakem krajinného rázu (historická kostra krajiny, zdůraznění funkčních vazeb). Jsou 

prostředníkem propojení zastavěného území s volnou krajinou, přírodou a místními hodnotami.  

Prostupnost území je průměrná, vyšší koncentrace cestní sítě je v zalesněných částech území. V krajině 

mimo intravilánu jsou obecně nejhůře prostupné zemědělské pozemky (deficitní prostupnost je řešena 

návrhem ploch DS1 a linií pěších propojení). Prostupnost krajiny pro rekreaci, hospodaření v krajině a 

běžný provoz bezmotorové dopravy bude prakticky zlepšena dostavbou dálnice D4. Realizací podjezdů 

a nadjezdů budou mimoúrovňově propojeny dvě částí území na celkem pěti místech na vzdálenosti 3,2 

km. V současnosti je pro potřeby zemědělské techniky a bezmotorové dopravy problematické 

překonání silnice I. třídy a pohyb po ní, sídla jsou vzájemně odtržena; strakonická silnice funguje jako 

bariéra. 

V rámci vymezených ploch dopravní infrastruktury (DS, s výjimkou ploch DS pro R4) v Územním plánu 

obce je možné udělat samostatný pruh pro cyklisty nebo chodník pro pěší. Některé plochy jsou pro 

toto dostatečně široké, ale pokud by šířka někde nedostačovala, v rámci ostatních ploch s rozdílným 

způsobem využití je možné realizovat rozšíření komunikace o cyklostezku či chodník. 

6.3. Protierozní opatření 

Plochy výrazně ohrožené větrnou erozí se v území nevyskytují. Plochy ohrožené vodní erozí ano. Z 

hlediska vodní eroze je nejrizikovější lokalita jihovýchodních svahů Vranče nad Životicemi, kde jsou 

lehké výsušné půdy na dlouhých nepřerušených svazích. 

6.4. Sídelní zeleň 

Stávající systém sídelní zeleně je tvořen především plochami:  

 zeleně veřejné a veřejných prostranství, 

 v Životicích pak soukromou zelení v předzahrádkách na hlavní ulici,  

 ojediněle plochami izolační zeleně,  

 další zelení, která je součástí jiných ploch s rozdílným způsobem využití,   

 na sídla navazujícími plochami krajinnými, zejména přírodními a vodními, popřípadě 

veřejné zeleně krajinné a smíšenými nezastavěného území.  

Z těchto ploch jsou pro systém sídelní zeleně Mýšlovic a Životic nejdůležitější historické  

návsi a veřejná prostranství navazujících ulic, pro Vrančice pak veřejná zeleň, rybníček, 
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sportoviště na hlavní ulici a naproti zahrada obecního domu v ploše občanské vybavenosti. Zeleň je 

přípustným využitím ve všech dalších plochách s rozdílným způsobem využití. Nové rozvojové plochy 

sídelní zeleně nejsou navrhovány s výjimkou ploch soukromé zeleně. 

6.5. Staré ekologické zátěže 

V katastrálním území Vrančice je v minulosti provozovaná skládka TKO – na severozápadním okraji ř. 

ú. (nedaleko od žel. stanice Milín), vedená v evidenci kontaminovaných míst (dle MŽP, databáze SEKM, 

úkol OODp): Milín – Na vechtru, č. 18529001. V povodí pod skládkou se povrchové toky využívají – chov 

ryb, závlahy, odběry užitkové vody. Skládka pravděpodobně kontaminuje povrchové i podzemní vody 

jen málo. Nejbližší vodoteč je Ostrovský potok, který protéká zatrubněn skládkou, obcí protéká ve 

vzdálenosti větší než 1 km. Jáma č. 68 - Milín se záchytným zařízením podzemní vody v hloubce 35 m 

pro hromadné zásobování je cca 150 m na SZ. V současné době je skládka nevyužívaná. Studny pro 

individuální zásobování jsou ve vzdálenosti cca 800 m. Skládka neovlivňuje ovzduší. Na povrchu skládky 

se místy vyskytují látky nebezpečné pro přímý kontakt. Nejbližší obec je ve vzdálenosti cca 750 m. Na 

skládku se může dostat zvěř. Území je pro skládkovaní podmínečně vhodné. Na skládce začínají sanační 

práce, je zajištěno její zabezpečení. 

6.6. Dobývání nerostů 

Do řešeného území nezasahuje žádné chráněné ložiskové území, dobývací prostor, ani ložiska (kromě 

zrušených).  

Poddolované území Vrančice 1 (ID 1665, měděná ruda, polymetalické rudy, radioaktivní suroviny) 

zasahuje celé zastavěné území Vrančic a severní část obou k. ú. Na severu k. ú. Mýšlovice navazuje 

další poddolované území Rtišovice (ID 1699, měděná ruda, polymetalické rudy). Třetí poddolované 

území je na severozápadním okraji k. ú. Vrančice – Vrančice-vrch Machačov (ID 5823). V blízkosti, ještě 

severněji, zasahují dvě poddolovaná území: Milín 1 (ID 1667, železné rudy, radioaktivní suroviny) a 

malá plocha Vrančice-pinkový tah u železnice (ID 5824).  

Pro případnou výstavbu v poddolovaném území (celá severozápadní část ř. ú. včetně sídla Vrančice) je 

na těchto územích nutný báňský posudek se zatříděním dle ČSN 73 00 39 „Navrhování objektů na 

poddolovaném území“. 

V lese, severozápadně od zastavěného území Vrančic se nachází plocha ostatních prognózních zdrojů 

Vrančice (ID 9152300, kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu – křemenný diorit; dřívější 

povrchová těžba). 
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Na území obce je evidováno celkem 17 důlních děl (10 v k. ú. Mýšlovice a 7 v k. ú. Vrančice) s 

ukončeným provozem po r. 1945. Surovina: polymetalické rudy, železné rudy. 

Kartogram č. 4. Poddolovaná území a důlní díla 

 

Zdroj: Územní plán obce Vrančice, 2017 

Na území probíhala těžba od středověku a pravděpodobně i dříve. Na Ostrovském potoce se rýžovalo 

zlato, těžil se zde kámen i polymetalické rudy. V okolí Vrančic jsou dodnes naleziště druhotných 

minerálů, poprvé zde byl nalezen nový minerál Čechit. V okolí Vrančic se nachází množství ploch, kde 

jsou zřetelné povrchové pozůstatky těžby (viz schéma níže), jedná se o výrazný a charakteristický rys 

krajiny 

6.7. Koeficient ekologické stability 

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou 

lesy, zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. 

nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 

znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V obci Vrančice je koeficient ekologické stability na 

hodnotě 0,47 (rok 2017). 
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6.8. Struktura využití půdy 

Na území nebyly doposud prováděny komplexní pozemkové úpravy, tudíž nejsou na území obce 

Vrančice patrné žádné významné skutečnosti vyplývající ze schválených návrhů pozemkových úprav 

ani jejich předpokládané porušení. Pozemkové úpravy jsou na obou katastrálních územích, Vrančice i 

Mýšlovice, připraveny k zahájení. 

Kartogram č. 5. Struktura využití půdy 

 
Zdroj: www.risy.cz 

Výše uvedený kartogram nám přehledně znázorňuje strukturu využití půdy.  Nejvíce je na 

území obce Vrančice využívána půda pro zemědělské účely (60 %), dále jsou zde lesní pozemky 

(20 %) a trvalý travní porost (11 %). 

Celková výměra pozemků v obci Vrančice byla v roce 2017 ve výši 886,16 ha, z toho 

zemědělská půda činila 641,84 ha. Co se týká nezemědělské půdy, nejvíce je zde zastoupena 

v lesních pozemcích a to 173,84 ha. 

Hodnocení dotčené kvality zemědělské půdy se odvíjí od tříd ochrany, do kterých jsou 

jednotlivé bonitované půdně ekologické jednotky zařazeny. 

V následujícím kartogramu je znázorněn přehled tříd ochrany půdy v obci Vrančice v roce 2017 

tak, jak bylo uvedeno v Územní plánu obce. 
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Kartogram č. 6. Přehled tříd ochrany půdy v obci Vrančice v roce 

 
Zdroj: Územní plán obce Vrančice, 2017 
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7. Správa obce 

7.1. Základní charakteristika správy obce 

   

31.12.2007 

Typ obce     I. typu 

Obec s pověřenou působností  Příbram 

Pověřený obecní úřad   Příbram 

Pracoviště finančního úřadu   Příbram 

Katastrální pracoviště    Příbram 

Matriční úřad     Milín 

Katastrální plocha (ha)   886 

Počet katastrů     2 

Počet částí obce    3 

Nadmořská výška (m n. m.)   535 

První písemná zmínka (rok)   1253 

Zdroj: ČSÚ, www.csu.cz 

7.2. Obecní úřad a kompetence obce 

 

Starosta:       Jiří Sláma 

Místostarosta:      Bc. Ondřej Janoušek 

Předsedkyně kontrolního výboru:    Klára Janoušková 

Předseda finančního výboru:    Jindřich Toufar    

Kontrolní výbor – členové:     Ing. Josef Vošahlík 

        Tomáš Sláma 

Finanční výbor – členové:     Jitka Kovaříková  

         Tomáš Sláma 

Úřední hodiny:      Pá 19:00 – 20:00 

Příspěvkové organizace:     - 

 

 

http://www.csu.cz/
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7.3. Důvod a způsob založení 

 

Obec Vrančice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

dnem voleb do zastupitelstva v roce 1990. 

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

7.4. Organizační struktura 

 Obec Vrančice 
o Zastupitelstvo 

 Finanční výbor 
 Kontrolní výbor 

7.5. Správní činnost, které obec vykonává 

Evidence obyvatel 

CZECHPOINT 

7.6. Obecní knihovna ve Vrančicích 

Obecní knihovna ve Vrančicích sídlí v prostorách obecního úřadu. Knihovna je zapsána 

v registru knihoven, vedeným ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem 6281. 

V knihovně je využívána služba výměnných fondů, kterou nabízí příbramská knihovna J. Drdy.  

Knihovna je občanům k dispozici každý pátek od 18.00 do 19.00 hodin. 

7.7. Organizace zřizované obcí 

Obec nemá příspěvkové organizace. 

7.8. Bezpečnost 

Prevence kriminality není v obci řešena. Přestupková komise v obci také není zřízena, tuto 

činnost vykonává pro obec město Příbram. Nejbližší policie se nachází v obci Milín. V obci 

v posledních letech nebyla zaznamenána žádná kriminalita, popřípadě jen malé přestupky. 

7.9. Vnější vztahy a vazby 

Obec je členem Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. Jednou z činností DSO ORP Příbram 

je Centrum společných služeb, které bylo zřízeno na základě projektu SMO ČR „Posilování 

administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. V rámci tohoto centra svazek 

poskytuje služby v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetenci, ale i 

v přenesené působnosti s cílem zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. 

http://www.lesetice.cz/index.php/kontakty
http://www.lesetice.cz/index.php/financni-vybor
http://www.lesetice.cz/index.php/kontrolni-vybor
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Svazek je dále velmi aktivní v oblasti odpadového hospodářství, školství, sociálních službách a 

cestovního ruchu. 

Obec je také členem Místní akční skupiny PODBRDSKO (dále jen MAS), spolek je zapsaný jako 

fungující na principu "komunitně vedeného místního rozvoje". Území MAS je definované 

přirozenými územními celky Milínska, Březnicka, Rožmitálska a Hvožďanska.  

Hlavním společným cílem MAS a jejích členů je rozvíjet venkovský region za pomoci dotací ze 

Strukturálních fondů EU z národních Operačních programů a dalších zdrojů 

 

7.10. Nemovitosti obce 

 

 Inventurní soupis pozemků k 31.12.2017 

        
Katastrální 
území Číslo parcely LV Výměra Druh pozemku   Pořizovací cena  
Vrančice 279 10001 3230 lesní pozemek   79221  
Vrančice 314 10001 3201 lesní pozemek   44494  
Vrančice 330 10001 6880 lesní pozemek   168743  
Vrančice 418 10001 2230 lesní pozemek   54694  
Vrančice 427/2 10001 850 lesní pozemek   11815  
Vrančice 436/1 10001 4721 lesní pozemek   115790  
Vrančice 438 10001 1857 lesní pozemek   45546  
Vrančice 441 10001 568 lesní pozemek   13931  
Vrančice 444/2 10001 3392 lesní pozemek   83194  
Vrančice 444/3 10001 10061 lesní pozemek   246763  
Vrančice 446/2 10001 754 lesní pozemek   18493  
Vrančice 446/5 10001 1558 lesní pozemek   38213  
Vrančice 448/1 10001 10832 lesní pozemek   265673  
Vrančice 448/4 10001 4309 lesní pozemek   105685  
Vrančice 452 10001 19659 lesní pozemek   482169  
Vrančice 453/1 10001 61971 lesní pozemek   1519941  
Vrančice 453/2 10001 13230 lesní pozemek   324488  
Vrančice 457/1 10001 10376 lesní pozemek   254489  
Vrančice 457/2 10001 38824 lesní pozemek   952223  
Vrančice 457/6 10001 10931 lesní pozemek   268101  
Vrančice 458/3 10001 4702 lesní pozemek   115324  
Vrančice 458/5 10001 27460 lesní pozemek   673502  
Vrančice 458/7 10001 5679 lesní pozemek   139287  
Vrančice 458/8 10001 1759 lesní pozemek   43142  
Vrančice 458/9 10001 18144 lesní pozemek   445012  
Vrančice 458/11 10001 8519 lesní pozemek   208943  
Vrančice 458/12 10001 2322 lesní pozemek   56951  
Vrančice 520/7 10001 42196 lesní pozemek   1034927  
Vrančice 520/8 10001 42221 lesní pozemek   1035540  
Vrančice 520/9 10001 25978 lesní pozemek   637153  
Vrančice 520/15 10001 5489 lesní pozemek   134627  
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Katastrální 
území Číslo parcely LV Výměra Druh pozemku   Pořizovací cena  

Vrančice 520/16 10001 1968 lesní pozemek   48268  
Vrančice 520/20 10001 12295 lesní pozemek   301555  
Vrančice 520/32 10001 317 lesní pozemek   7775  
Vrančice 541 10001 16786 lesní pozemek   411704  
Mýšlovice 370/1 10001 43744 lesní pozemek   1072894  
Mýšlovice 385 10001 3651 lesní pozemek   208107  
Mýšlovice 390/8 10001 20 lesní pozemek   99  
Mýšlovice 396/2 10001 1881 lesní pozemek   107217  
Mýšlovice 687/6 10001 8154 lesní pozemek   199990,37  
Mýšlovice 689/3 10001 807 lesní pozemek   3507  
Mýšlovice 689/4 10001 182252 lesní pozemek   4470031  
Mýšlovice 690/3 10001 3251 lesní pozemek   79736  
Mýšlovice 690/7 10001 3323 lesní pozemek   189411  
Mýšlovice 724/2 10001 180 lesní pozemek   594  
Mýšlovice 724/3 10001 59 lesní pozemek   164  
Mýšlovice 724/7 10001 40 lesní pozemek   132  
Mýšlovice 750/1 10001 150768 lesní pozemek   3745465  
Mýšlovice 750/16 10001 26776 lesní pozemek   38749  
Mýšlovice 751/1 10001 9460 lesní pozemek   232022  
Mýšlovice 751/2 10001 6099 lesní pozemek   149588  
Milín 304/4 632 745 lesní pozemek   42465  
        Celkem   20927547,37  
Mýšlovice 1000/18 10001 24 orná půda   840  
Mýšlovice 1103/9 10001 240 orná půda   2095  
Mýšlovice 1103/10 10001 270 orná půda   5400  
Mýšlovice 1104/4 10001 63 vodní plocha   550  
Mýšlovice 1160 10001 143 zahrada   2860  
Milín 256/3 632 37 orná půda   155  
Milín 256/11 632 899 orná půda   3757,6  
Milín 256/12 632 651 orná půda   2721,2  
Milín 256/13 632 214 orná půda   894,59  
        Celkem   3294840,92  
               
Mýšlovice 1166/1 10001 867 ostatní plocha   15687  
Mýšlovice 1166/3 10001 29 ostatní plocha   609  
Mýšlovice 1166/4 10001 105 ostatní plocha   2205  
Mýšlovice 1166/5 10001 63 ostatní plocha   1323  
Mýšlovice 1166/6 10001 310 ostatní plocha   8337  
Mýšlovice 1166/7 10001 900 ostatní plocha   34432  
Mýšlovice 1166/8 10001 104 ostatní plocha   2184  
Mýšlovice 1166/9 10001 95 ostatní plocha   1995  
Mýšlovice 1166/10 10001 48 ostatní plocha   1008  
Mýšlovice 1166/11 10001 130 ostatní plocha   2730  
Mýšlovice 1166/23 10001 1135 ostatní plocha   55355  
Mýšlovice 1166/29 10001 12 ostatní plocha   756  
Mýšlovice 1167/1 10001 343 ostatní plocha   13851  
Mýšlovice 1167/2 10001 741 ostatní plocha   36138  
Mýšlovice 1189 10001 617 ostatní plocha   32177  
Mýšlovice 1190 10001 104 ostatní plocha   5424  
        Celkem   35935966  
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Katastrální 
území Číslo parcely LV Výměra Druh pozemku   Pořizovací cena  
Vrančice 36 10001 3194 ostatní plocha   3760  
Vrančice 232/2 10001 1867 ostatní plocha   2198  
Vrančice 250 10001 155 ostatní plocha   182  
Vrančice 270 10001 146 ostatní plocha   172  
Vrančice 271 10001 593 ostatní plocha   698  
Vrančice 303/9 10001 1422 ostatní plocha   19766  
Vrančice 303/10 10001 524 ostatní plocha   617  
Vrančice 331 10001 1285 ostatní plocha   1513  
Vrančice 340 10001 2405 ostatní plocha   2831  
Vrančice 341/1 10001 185 ostatní plocha   218  
Vrančice 346 10001 252 ostatní plocha   297  
Vrančice 349 10001 548 ostatní plocha   7617  
Vrančice 352/5 10001 195 ostatní plocha   6000  
Vrančice 365 10001 5192 ostatní plocha   6112  
Vrančice 375/14 10001 1086 ostatní plocha   1120  
Vrančice 375/15 10001 1537 ostatní plocha   21364  
Vrančice 376/1 10001 1531 ostatní plocha   1802  
Vrančice 376/3 10001 1955 ostatní plocha   2302  
Vrančice 390 10001 507 ostatní plocha   597  
Vrančice 395 10001 806 ostatní plocha   949  
Vrančice 402/2 10001 731 ostatní plocha   49332  
Vrančice 402/3 10001 144 ostatní plocha   169  
Vrančice 404 10001 665 ostatní plocha   9243  
Vrančice 437 10001 1419 ostatní plocha   1671  
Vrančice 448/3 10001 317 ostatní plocha   373  
Vrančice 457/3 10001 527 ostatní plocha   620  
Vrančice 457/5 10001 33907 ostatní plocha   39918  
Vrančice 458/1 10001 22266 ostatní plocha   26213  
Vrančice 458/4 10001 2365 ostatní plocha   41388  
Vrančice 458/6 10001 3421 ostatní plocha   59868  
Vrančice 458/10 10001 1952 ostatní plocha   2298  
Vrančice 473 10001 1267 ostatní plocha   1492  
Vrančice 488/4 10001 715 ostatní plocha   842  
Vrančice 493/2 10001 1092 ostatní plocha   1286  
Vrančice 503/4 10001 1123 ostatní plocha   1322  
Vrančice 515/3 10001 1565 ostatní plocha   1842  
Vrančice 522 10001 310 ostatní plocha   365  
Vrančice 536 10001 1219 ostatní plocha   1435  
Vrančice 544/2 10001 2874 ostatní plocha   835  
Vrančice 554/2 10001 709 ostatní plocha   62100  
Vrančice 561/2 10001 1595 ostatní plocha   1878  
Vrančice 561/3 10001 1569 ostatní plocha   1847  
Vrančice 565/2 10001 1954 ostatní plocha   2300  
Mýšlovice 370/3 10001 2774 ostatní plocha   12385  
Mýšlovice 370/9 10001 257 ostatní plocha   1421  
Mýšlovice 370/10 10001 835 ostatní plocha   4326  
Mýšlovice 370/11 10001 157 ostatní plocha   795  
Mýšlovice 370/13 10001 395 ostatní plocha   1955  
Mýšlovice 370/14 10001 64 ostatní plocha   317  
Mýšlovice 370/15 10001 54 ostatní plocha   267  
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Katastrální 
území Číslo parcely LV Výměra Druh pozemku   Pořizovací cena  

Mýšlovice 370/16 10001 73 ostatní plocha   361  
Mýšlovice 370/17 10001 31 ostatní plocha   171  
Mýšlovice 375/1 10001 529 ostatní plocha   788  
Mýšlovice 375/3 10001 18584 ostatní plocha   91991  
Mýšlovice 375/4 10001 410 ostatní plocha   611  
Mýšlovice 394/4 10001 7096 ostatní plocha   10573  
Mýšlovice 396/3 10001 4579 ostatní plocha   6823  
Mýšlovice 396/4 10001 373 ostatní plocha   556  
Mýšlovice 397 10001 162 ostatní plocha   241  
Mýšlovice 434 10001 234 ostatní plocha   349  
Mýšlovice 443/3 10001 1716 ostatní plocha   8694  
Mýšlovice 443/4 10001 974 ostatní plocha   4935  
Mýšlovice 443/9 10001 205 ostatní plocha   1062  
Mýšlovice 443/10 10001 19206 ostatní plocha   79757  
Mýšlovice 443/11 10001 808 ostatní plocha   3236  
Mýšlovice 642/2 10001 291 ostatní plocha   434  
Mýšlovice 642/3 10001 313 ostatní plocha   466  
Mýšlovice 693/1 10001 185 ostatní plocha   275,74  
Mýšlovice 725/3 10001 297 ostatní plocha   1201  
Mýšlovice 725/11 10001 201 ostatní plocha   291  
Mýšlovice 725/12 10001 930 ostatní plocha   1346  
Mýšlovice 741/1 10001 502 ostatní plocha   748  
Mýšlovice 741/2 10001 324 ostatní plocha   483  
Mýšlovice 741/4 10001 2104 ostatní plocha   3135  
Mýšlovice 743 10001 486 ostatní plocha   724  
Mýšlovice 781 10001 774 ostatní plocha   1030  
Mýšlovice 805/2 10001 357 ostatní plocha   532  
Mýšlovice 806/1 10001 3768 ostatní plocha   5614  
Mýšlovice 806/2 10001 4287 ostatní plocha   6387  
Mýšlovice 806/3 10001 434 ostatní plocha   81  
Mýšlovice 818/1 10001 5229 ostatní plocha   7791  
Mýšlovice 822/5 10001 163 ostatní plocha   243  
Mýšlovice 1129/3 10001 12 ostatní plocha   48  
Mýšlovice 1142/2 10001 917 ostatní plocha   5189  
Mýšlovice 1142/3 10001 776 ostatní plocha   1156  
Mýšlovice 1149/1 10001 461 ostatní plocha   687  
Mýšlovice 1188/1 10001 993 ostatní plocha   4433  
Mýšlovice 1188/2 10001 960 ostatní plocha   4286  
Mýšlovice 1188/3 10001 143 ostatní plocha   792  
Mýšlovice 1188/4 10001 135 ostatní plocha   699  
Mýšlovice 1188/5 10001 348 ostatní plocha   1723  
Mýšlovice 1194/2 10001 37 ostatní plocha   11100  
        Celkem   681260,74  

 

Celkový součet hodnoty pozemků obce Vrančice k 31.12.2017 činí 60.839.615,- Kč. 
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 Inventurní soupis nemovitostí k 30.09.2018 

Název Pořizovací cena Datum zařazení 

Životice – kaplička 687 000,- Kč 31.12.1989 

Mýšlovice – kaplička 80 000,- Kč 31.12.1989 

Vrančice – požární zbrojnice + rekonstr. 173 790,- Kč 31.12.1989 

Životice – požární zbrojnice 80 000,- Kč 31.12.1989 

Mýšlovice – požární zbrojnice 80 000,- Kč 31.12.1989 

Obecní úřad čp. 14 včetně rekonstrukce 1 266 989,- Kč 31.12.1989 

Mýšlovice – budova čp. 8  701 029,60 Kč 28.08.2012 

Mýšlovice – stodola 235 689,- Kč 28.08.2012 

Vrančice – kolna 125 211,- Kč 13.07.1993 

Vrančice – víceúčelová hala 763 280,- Kč 31.12.2005 

Celková součet 4.192.988,60 Kč  

 

Celkový součet hodnoty nemovitostí obce Vrančice k 30.09.2018 činí 4.192.988,60 Kč. 
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7.11. Stav majetku k 31.12.2017 

Název položky BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 

AKTIVA CELKEM 88 413 841,52 4 198 024,69 84 215 816,83 81 247 654,93 

Stálá aktiva 74 859 691,56 4 185 483,39 70 674 208,17 69 876 189,06 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 
237 078,00 47 836,00 189 242,00 287 145,00 

Nehmotné výsledky výzkumu 

a vývoje 
    

Software     

Ocenitelná práva     

Povolenky na emise a 

preferenční limity 
    

Drobný dlouhodobý 

nehmotný majetek 
39 606,00 39 606,00   

Ostatní dlouhodobý 

nehmotný majetek 
197 472,00 8 230,00 189 242,00 89 673,00 

Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek 
   197 472,00 

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý nehmotný 

majetek 

    

Dlouhodobý nehmotný 

majetek určený k prodeji 
    

Dlouhodobý hmotný 

majetek 
74 622 613,56 4 137 647,39 70 484 966,17 69 589 044,06 

Pozemky 60 839 615,03  60 839 615,03 60 918 067,00 

Kulturní předměty 16 450,00  16 450,00 16 450,00 

Stavby 7 624 854,06 2 241 189,50 5 383 664,58 5 462 634,56 

Samostatné hmotné movité 

věci a soubory hm.m. věcí 
4 065 916,10 1 056 436 3 009 479,30 3 191 892,50 

Pěstitelské celky trvalých 

porostů 

    

Drobný dlouhodobý hmotný 

majetek 
840 021,09 840 021,09   
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Ostatní dlouhodobý hmotný 

majetek 
    

Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
45 371,58  45 371,58  

Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý hmotný majetek 
    

Dlouhodobý hmotný 

majetek určený k prodeji 
1 190 385,70  1 190 385,70  

Zdroj: Obec Vrančice 

7.12. Srovnání struktury rozpočtových příjmů k 30.6.2018 a rozpočtového 

hospodaření v období 2010–2018 

Graf .12. Výdaje a příjmy k 30.06. 2018 v obci Vrančice v tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafů je patrné, že obec k 30.6.2018 má vyšší příjmy než výdaje. 
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Graf .13. Graficky znázorněný přehled rozpočtového hospodaření obce Vrančice 

v letech 2009-2017 (v tis. Kč) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve výše uvedeném grafu máme znázorněné příjmy a výdaje obce Vrančice za období 2010–2018 (k 

30.06.). 

Z grafického přehledu rozpočtového hospodaření obce Vrančice v letech 2010–2018 (30.6.) vyplývá, že 

obec v sledovaném období hospodaří s přebytkovým rozpočtem. 

 Vývoj rozpočtového hospodaření obce Vrančice 2010–2017 /v tis. Kč/ 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Příjmy 4 294 1 980 2 179 2 715 2 984 7 178 2 808 3 921 

Výdaje 2 076 1 014 2 159 1 834 1 768 6 169 2 260 1 808 

Saldo příjmů a výdajů 2 218 965 76 1 197 1 966 227 2 060 2 051 

Přijaté půjčené prostředky         
Hrazené úroky         
Uhrazené splátky jistin 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dluhová služba celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 

Majetek celkem 72 395 74 200 75417 77032 78921 85626 85245 88414 

Dlouhodobý majetek celkem 67 043 67 810 68885 69314 69573 73468 73433 74623 

Krátkodobé pohledávky 
brutto 33 35 52 140 157 2 697 138 264 

Krátkodobé pohledávky netto 33 35 52 140 152 2 697 138 251 

Krátkodobý finanční majetek 5 053 6087 6214 7316 8943 9 170 11230 13286 

Cizí zdroje celkem 16 27 31 286 257 2 883 351 309 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 16 27 31 286 257 2 883 351 309 

Náklady 1 708 841 1 203 1 644 1 515 2 321 2 297 1 940 

Výnosy 4 406 2 020 2 083 2 995 3 089 3 719 4 233 3 988 

Výsledek hospodaření 2 698 1 179 880 1 352 1 574 1 398 1 936 2 048 
Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00663026 
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A. 2. Východiska pro návrhovou část 

 

1. SWOT ANALÝZA 

 

SWOT, což je zkratka z anglických slov: 

S  = STERNGHTS – silné stránky, přednosti, výhody: CO JE NA NÁS DOBRÉ 

W  = WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny: ČÍM SE SAMI OHROŽUJEME 

O  = OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti: CO SE NÁM NABÍZÍ 

T  = THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení: CO BY NÁS MOHLO BLOKOVAT 

 

SWOT analýza nám ukazuje silné a slabé stránky obce, její příležitosti i hrozby, které mohou nastat, 

pokud obec a její obyvatelé se nesemknou a nebudou řešit problémy obce společnou cestou. Společná 

cesta povede ke snížení nákladů na výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu obce, nastavení podmínek pro 

kvalitní a spokojený život obyvatel obce a jejich přilehlých částí. 

 

Obec Vrančice se nachází v okrese Příbram ve Středočeském kraji, 12 km od města Příbrami a tvoří ji 

tři osady: Vrančice, Mýšlovice a Životice. V současné době zde žije 150 obyvatel. Na návsi v osadě 

Mýšlovice se nachází kaplička Panny Marie, která je kulturní památkou. 

 

Demografická křivka v obci naznačuje, že v obci v roce 2017 žije 16 % obyvatel ve věkové skupině 65+, 

což je více než ve věkové skupině 0+14 let. V obci je nevíce zastoupena věková kategorie 15-64 let, což 

je produktivní skupina obyvatel. Nejvíce obyvatel v obci, a to v počtu 40 v roce 2011 mělo ukončeno 

vzdělání střední vč. vyučení (bez maturity).  Nezaměstnanost v obci v roce 2018 klesla na 2,75 % a 

dostala se na nejnižší počet nezaměstnaných v počtu 3. 

 

Podnikatelská činnost je zde zastoupena v roce 2017 v počtu 28 živnostníků a 7 právnických osob. 

Převažující podnikatelskou činností je zemědělství, lesnictví a rybářství je zastoupena pouze 5 subjekty 

z celkového počtu 23 podniků se zjištěnou aktivitou. 

 

Obec Vrančice nemá příliš významný rekreační potenciál. Nedostatkem dlouhodobé rekreace je 

chybějící ubytovací kapacita. Pozitivní vliv na možnost rozšíření rekreace v území je stávající cyklotrasa 

č. 302, která je vedena po silnici III. třídy Milín, Jerusalem, Konětopy na Sázky a do centra Příbrami. 
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Technická infrastruktura v obci je dostačující. Obec je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou 

potřebu.  Zdrojem vody pro vodovod v obci Vrančice a Životice je důlní šachta. Dešťové vody jsou 

odváděny dešťovou kanalizací ve správě obce. Obec nemá v současnosti vybudovaný systém 

kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se 

vyvážejí na zemědělské pozemky. Územím obce Vrančice prochází v severojižním směru trasa 

vysokotlakého plynovodu. Odpadové hospodářství je v obci řešeno tříděním odpadu a umístněním 

hnízd s nádobami na třídění odpad. Hustota sběrných nádob na tříděný odpad je nadprůměrná. 

 

Dopravní infrastruktura v obci Vrančice je dostačující. Stávající rozmístění autobusových zastávek 

v sídlech bude dotčeno výstavbou dálnice D4. Parkování v sídlech je řešeno odstavováním automobilů 

v ulicích.  Problematické je využívání stávajících silnic III. třídy a místních komunikací zemědělskou 

dopravou, která svými rozměry neodpovídá šířkovým parametrům komunikací. 

 

V obci Vrančice se nachází dle SLDB 69 domů, z toho 42 je obydlených. Z celkového počtu obydlených 

domů se 14 využívá k rekreaci. Dle místního šetření bylo v roce 2017 již 75 evidovaných adres. 

Z komerční vybavenosti v sídle se nachází obecní úřad s knihovou a hasičská zbrojnice. Ze sportovních 

zařízení je ve Vrančicích nové hřiště s umělým povrchem, v ostatních sídlech jsou volnočasová hřiště 

bez zázemí. 

Zdravotní a sociální služby jsou obyvatelům obce k dispozici v obci Milín a ve městě Příbram. Nejblíže 

je zdravotní péče zajištěna v obci Milín, kde se nachází zdravotní středisko vč. zubařské ordinace. 

Občané Vrančic mohou využívat služeb poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb na území ORP 

Příbram. Nejbližší nemocnice je Oblastní nemocnice Příbram vzdálená od obce necelých 6 km. 

Školské zařízení se v obci nenachází a smlouvu na školský obvod obec má. 

 

Území obce Vrančice se nenachází v záplavovém území. Na území obce se vyskytují dva zemědělské 

areály (Myšlovice a Životice). 

V území byly identifikovány významné stromy ve všech třech osadách. Do katastrálního území obce 

Vrančice nezasahuje žádné chráněné ložiskové území, dobývací prostor ani ložiska. Poddolované území 

Vrančice 1 zasahuje celé zastavěné území Vrančic a severní část katastrálního území Mýšlovic.  

Nejvíce se na území obce Vrančic využívá půda pro zemědělské účely. 

 

Vývoj rozpočtového hospodaření obce je výborný. Ve sledovaném období od roku 2010 do roku 2017 

se výsledek hospodaření obec Vrančice pohybuje v kladné hodnotě.  
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2. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

1. Jak se Vám v obci žije? 
 

   

velmi dobře                                                                        15 

spíše dobře                                                                           11 

ani dobře ani špatně                                                      2 

spíše špatně                                                                 0 

velmi špatně                                                                 0 

 

 

 

 2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 

 
 

1. klidný život                                                                  23 

2. dobré mezilidské vztahy                                                9 

3. příznivé životní prostředí                                             11 

4. blízkost přírody                                                          20 

5. dostupnost pracovních příležitostí                                  0 

6. dobrá dopravní dostupnost                                          2 

7. kulturní a společenský život                                            9 

8. sportovní vyžití                                                             3 

9. vzhled obce                                                                  2 

 

 

 

 

54%39%

7%

0%
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spíše dobře
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3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 
 

 
 

 
 

1. špatné vztahy mezi lidmi                                             10 

2. nezájem lidí o obec                                                        9 

3. málo kvalitní životní prostředí                                       1 

4. nedostatek pracovních příležitostí                                    7 

5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb            11 

6. nedostatečný kulturní a společenský život                         4 

7. špatná dostupnost lékaře                                              2 

8. nevyhovující veřejná doprava                                        0 

9. nedostatečná bytová výstavba                                        0 

10. nepořádek v obci                                                          5 

11. špatné podmínky pro podnikání                                 0 

12. jiná: ničení komunikací a neekologické hospodaření zemědělců 1 

             nepořádek a hromadění odpadů u kontejnerů 1 

             absence kanalizace a hospody 1 

             autobusová zastávka 1 

             pracovník na celoroční úklid obce 1 
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4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? 
 

Doprava 1 

  Nedostatečná komunikace obce s občany 1 

  Chybí denní správa údržby obce 1 

  Hospoda 1 

Údržba zeleně 2 

  Obchod 6 

  Pošta 1 

  Hřiště v obci 1 

  Společenská místnost 1 
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Velmi 
spokojen 

Spíše 
spokojen 

Spíše 
nespokojen 

Velmi 
nespokojen 

Je mi to 
lhostejné 

Bydlení 19 6 0 0 0 

Školství 4 16 1 1 3 

Zdravotnictví 1 14 6 1 3 

Veřejná doprava 1 13 8 1 2 

Kultura a společenský život 9 11 3 0 2 

Sportovní vyžití 6 9 7 1 2 

Životní prostředí 17 8 0 0 0 

Péče obce o své prostředí 9 10 5 1 0 

Podmínky pro podnikání 0 8 1 1 15 

Rozvoj obce 7 10 7 1 0 

Informovanost o dění v obci 7 8 4 5 1 

 

 

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za: 
 

 
 

1.  velmi dobré                                                                                        6 

2.  docela dobré                                                                                    16 

3.  ne moc dobré                                                            6 

4.  špatné                                                                       0 

5.  nedovedu posoudit                                                      0 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

22%

57%

21%
0%0%

Mezilidské vztahy v obci považujete za:

1.  velmi dobré

2.  docela dobré

3.  ne moc dobré

4.  špatné

5.  nedovedu posoudit
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7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským 
kontaktům? 
 

 
1.  rozhodně ano                                                                                      7 
2.  spíše ano                                                                                     17 
3.  spíše ne                                                                    2 
4.  rozhodně ne                                                              1 
5.  nedovedu posoudit                                                    1 

 

 

 

8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? 
 

 
 

1.  pravidelně (min. 1 x za týden)                                      5 

2.  občas (cca 1 za měsíc)                                            8 

3. vůbec                                                                        12 

4. nemám internet                                                                 3 

 

25%

61%

7%

3%

Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek 
příležitostí ke vzájemným společenským 

kontaktům? 1.  rozhodně ano

2.  spíše ano

3.  spíše ne

4.  rozhodně ne

18%

28%43%

11%

Sledujete informace o dění obci na 
webových stránkách?

1.  pravidelně (min. 1 x za týden)

2.  občas (cca 1 za měsíc)

3. vůbec

4. nemám internet
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9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? 
 

 
 

1.  rozhodně ano                                                                                      10 
2.  spíše ano                                                                                   14 
3.  spíše ne                                                               0 
4.  rozhodně ne                                                             1 
5.  nedovedu posoudit                                                 3 

Pokud ano, jak se můžete zapojit? 
 

Příprava kulturních akcí 1 
Čímkoliv je třeba 1 

 

 

 

10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 31. 12. 2017 měla obec 150 obyvatel.) 

 
 

1. měla by zůstat přibližně stejně 
velká                                                                                                                   11 

2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 500–650 
obyvatel                                                                                 5 

3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů  7 
4. nedovedu 

posoudit                                                                                                                                          
      5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

36%

50%

0%3%
11%

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj 
své obce?

1.  rozhodně ano

2.  spíše ano

3.  spíše ne

4.  rozhodně ne

5.  nedovedu posoudit



  

DSO ORP PŘÍBRAM 73 

 

 

 

11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je 
přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 

 

 
1. zlepšení podmínek pro 

podnikání                                                                                                                       0 
2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních 

komunikací)                                        7 
3. častější spoje veřejné 

dopravy                                                                                                                            4 
4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb 

v obci                                                                                                4 
5. rekonstrukce místních 

komunikací                                                                                                                         15 
6. podpora kulturních, společenských a sportovních 

aktivit                                                                                        13 
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí 

v obci                                                                                                                17 
8. opravy památek 

v obci                                                                                                                                       10 
9 jiné:     Projekt statku ve 

Vrančicích                                                                                                                                    1 

              Obnova cesty do Ostrova 1 

39%

18%

25%

18%

Jak by se měla obec dále rozvíjet?
(K 31. 12. 2017 měla obec 150 obyvatel.)

1. měla by zůstat přibližně stejně velká

2. měla by se postupně rozrůstat na
přibližně 500 - 650 obyvatel

3. měla by být využita celá kapacita
ploch pro výstavbu domů

4. nedovedu posoudit



  

DSO ORP PŘÍBRAM 74 

 

 

 

12. Jste? 
 

  
1. muž                                    15 

2. žena 13 

 

0% 10%

5%

6%

21%

18%

24%

14%
1%1%0%

Představte si, že můžete rozhodnout o využití 
obecních finančních prostředků. Na co byste je 

přednostně využil/a?
1. zlepšení podmínek pro podnikání

2. podpora bytové výstavby (dobudování
technické infrastruktury a místních
komunikací)
3. častější spoje veřejné dopravy

4. zřízení dalších provozoven obchodu a
služeb v obci

5. rekonstrukce místních komunikací

6. podpora kulturních, společenských a
sportovních aktivit

7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci

8. opravy památek v obci

9 jiné:     Projekt statku ve Vrančicích
2

              Obnova cesty do Ostrova

54%
46%

Jste muž či žena?

1. muž

2. žena



  

DSO ORP PŘÍBRAM 75 

 

13. Váš věk? 
 

  

  
15–29 let                                                                       7 

30–49 let 7 
50–64 let 10 

65 a více let 4 

 

 

 

 

14. Vaše vzdělání? 
 

 
 

1.  základní                                                  0 

2.  střední odborné                                            8 

3.  střední odborné s maturitou                      14 

4.  vyšší odborné                                          2 

5.  vysokoškolské                                       4 

 

 

25%

25%
36%

14%

Váš věk?
15 - 29 let

30 - 49 let

50 - 64 let

65 a více let

0%

29%

50%

7%

14%

Vaše vzdělání?

1.  základní

2.  střední odborné

3.  střední odborné s maturitou

4.  vyšší odborné

5.  vysokoškolské
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15. V obci: 
 

 
 

1. žiji od narození                                                                  18 
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči                       0 
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety          10 
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech       0 

 

 

16. Typ Vaší domácnosti: 
 

 
 

1. domácnost bez dětí                                                  15 

2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)          12 

3. jiné                                                                        1 

 

 

 

 

 

 

64%
0%

36%

0%

V obci

1. žiji od narození

2. přistěhoval jsem se v dětství
spolu s rodiči

3. přistěhoval jsem se v dospělosti
před více než pěti lety

4. přistěhoval jsem se v dospělosti
v posledních pěti letech

53%43%

4%

Typ Vaší domácnosti:

1. domácnost bez dětí

2. domácnost s nezaopatřenými
dětmi (do 18 let)

3. jiné
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Vyhodnocení: 

 

Dotazníkové šetření probíhalo v listopadu 2018 a vyplněné dotazníky odevzdalo 28 občanů, 

což činí 18,6 % obyvatel obce, z toho 54 % mužů a 46 % žen, převážně ve věkovém složení 

50-64 let. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 54 % respondentů odpovědělo, že se jim 

v obci žije velmi dobře. V obci se nejvíce líbí respondentům klidný život a blízkost přírody. 

Dále z dotazníkového šetření vyplynulo, že 40 % občanům, kteří vyplnili dotazník, se nelíbí 

nedostatek či špatná dostupnost obchodu a služeb a následně špatné vztahy mezi lidmi. Co 

se týká hodnocení obce, dle jednotlivých kritérií v otázce číslo 5 z dotazníkového šetření, 

nejvíce spokojeni jsou odpovídající občané s bydlením a životním prostředím. Velmi 

nespokojeni jsou s informovaností o dění v obci. 

Dále vyplývá, že obec by se neměla v dalších letech rozrůstat, pro přibližně stejnou obec se 

stejným počtem obyvatel je 39 % respondentů, 18 % nedokázalo tuto otázku posoudit. 

Občané by obecní finanční prostředky nejvíce využili na rekonstrukci místních komunikací a 

podporu kulturních, společenských a sportovních akcí. Nejvíce ovšem preferují vynaložit 

finanční prostředky na péči o veřejnou zeleň a prostředí v obci. 

Co se týká projektů, kterým by se obec měla v následujících letech věnovat jedná se 

především o vybudování obchodu a zajištění služeb v obci, rekonstrukci místních 

komunikací, opravy památek v obci a, projektu statku ve Vrančicích, obnovy cesty do obce 

Ostrov. 

Občanům v obci, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření nejvíce chybí obchod (40 %), 

údržba zeleně (13 %), a následují se 7 % pohostinství, hřiště v obci, pošta, společenská 

místnost, denní správa údržby obce. 

 

 

 

 

 

 

 



  

DSO ORP PŘÍBRAM 78 

 

3. KOMUNITNÍ PROJEDNÁNÍ 

 

Komunitní projednání Rozvojového dokumentu obce Vrančice na období 2019–2024 proběhlo 

dne 4. prosince 2018 v obci Vrančice. 

Jednání se zúčastnili zástupci Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram, starosta obce Vrančice 

zastupitelé a občané obce Vrančice. 

Na jednání byly představeny výsledky dotazníkového šetření a projednány projekty zahrnuté 

do aktivit a zásobníku projektu Rozvojového dokumentu obce Vrančice. Dále byly dány 

podněty na doplnění aktivit v rozvojovém dokumentu obce, které byly následně zapracovány 

do Rozvojového dokumentu obce Vrančice. 
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4. SWOT analýza 

SWOT analýza zobrazuje silné a slabé stránky, které v obci existují. Je standardní metodou 

strategického řízení. Silné a slabé stránky ukazují současný stav dané věci, příležitosti a hrozby 

určují možný kladný nebo záporný vliv na rozvoj dané oblasti. Tato analýza je mostem mezi 

analytickou a návrhovou částí rozvojového dokumentu obce. Následující tabulka vychází 

z analytické části dokumentu, z výstupů dotazníkového šetření a komunitního projednání 

rozvojového dokumentu obce. 

Silné stránky Slabé stránky 

 Poloha obce  

Obce se nachází v blízkosti města Příbram. 

  Dobré hospodaření s rozpočtem 

Obec hospodařila ve sledovaném období 

s kladným výsledkem. 

 Aktivní vztahy v území 

Obec je členem DSO ORP Příbram.  

 Nízká kriminalita v obci 

V obci v posledních letech nebyla zaznamenána 

žádná kriminalita, popřípadě malé přestupky. 

 Produktivní obyvatelstvo 

Produktivní obyvatelstvo zastupuje 65 % 

obyvatel obce. 

 Průměrný věk obyvatel 

V roce 2017 je průměrný věk obyvatel 41,2 let. 

 Pokles nezaměstnanosti 

V roce 2018 byl v obci Vrančice 3 nezaměstnaní. 

 Dobré autobusové spojení 

18denních spojů do města Příbrami 

 Staré ekologické zátěže 

V obci ani v okolí se nenachází kontaminovaná 

místa. 

 Záplavové území 

V obci se nenachází v záplavovém území. 

 

 Technická vybavenost obce 

Obec nemá vybudovanou kanalizační síť ani 

plynofikaci. 

 Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 

V obci je skupina ekonomicky neaktivních 

obyvatel ve skoro stejném počtu jako 

ekonomicky aktivní. 

 Stárnutí obyvatelstva 

 V roce 2017 bylo v obci 16 % obyvatel ve věkové 

kategorii 65 let a více. 

 Občanská vybavenost 

 V obci se nenachází obchod, restaurace, lékař. 

 Absence chodníku 

 Bezpečnost obyvatel obce. 
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Příležitosti Hrozby 

 Oprava pozemních komunikací 

Kvalita dopravy v obci. 

 Vybudování chodníku od 

autobusové zastávky 

Bezpečnost obyvatel obce. 

 Aktivní spolupráce mezi obcemi  

Využití meziobecní spolupráce. 

 Realizace zázemí u hřišť 

Rekonstrukce dětských hřišť 

 Posílení obytné funkce obce 

Dostatečná občanská vybavenost v obci. 

 Rozvoj sociálních služeb 

Dostatečné pokrytí sociálních služeb v obci. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nedostatek finančních prostředků 

Správné rozložení finančních prostředků, 

investice dle rozpočtu obce. 

 Nevhodné dotační možnosti 

Dotační programy, které obec nebude moci 

využít pro svůj rozvoj. 

 Stav místních komunikací 

Údržba komunikací, opravy, bezpečnost dopravy. 

 Demografický vývoj 

Fungování obce může ohrozit snížený počet 

obyvatel, stárnutí obyvatel. 

 Vysoký podíl spolufinancování 

Velké množství projektů z dotačních titulů 

s vysokým podílem spolufinancování obce. 
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B.  NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

B. 1. Strategická vize 

Strategická vize 

„Vrančice = jsme vesnice, chceme být vesnice “ 

 

Globální vize 

Vrančice sobě   

 

Cílem návrhové části rozvojového dokumentu obce Vrančice je reagovat na konkrétní potřeby 

území zjištěné analýzou a zároveň sloužit jako nástroj pro zefektivnění procesů v obci. Pro 

rozvoj obce je třeba se shodnout na společné vizi, dále rozpracovanou do podoby cílů ve 

vymezených problémových okruzích. 

Provedená analýza je klíčovým, nikoli však jediným vstupem pro formulaci jednotlivých kroků 

v návrhové části. Metodou dotazníkového šetření a komunitního projednání, kdy byla 

představena vize žádoucího stavu pro kvalitní rozvoj obce. Následně byl představen předběžný 

návrh problémových okruhů, které reprezentují hlavní složky řešeného problému. V závěru 

byly mapovány možné příčiny a hrozící důsledky, pokud by problémy nebyly řešeny. 

Pro sledování toho, zda směřujeme k dané vizi, je nezbytné definovat strategické cíle a na ně 

navázaná opatření a aktivity. 

Opatření a aktivity jsou mnohem konkrétnější a zahrnují již konkrétní kroky, které mají být 

splněny pro to, abychom dosáhli stanovených cílů a jejich prostřednictvím k definované vizi. 
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B. 2. Cíle, opatření a aktivity 

Vize obce Vrančice: 

Vrančice = jsme vesnice, a chceme být vesnice 

Naší vizí je zlepšení kvality života obyvatel obce a rozvoj obce tak, že bude dosaženo: 

Cíl č. 1 - Občanská vybavenost obce 

Cíl č. 2 - Dostatečná technická infrastruktura 

Cíl č. 3 – Veřejný prostor a životní prostředí 

Cíl č. 4 - Dopravní infrastruktura 

  

Cíl č. 1 OBČANSKÁ VYBAVENOST OBCE 

     

   Opatření 1.1: Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

   Opatření 1.2: Podpora volnočasových aktivit 

   Opatření 1.3: Podpora spolkové činnosti a společenského života v obci 

   Opatření 1.4: Podpora sociální péče pro občany v obci 

 

Cíl č. 2 DOSTATEČNÁ TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

   Opatření 2.1:  Dobudování sítí a zařízení technické infrastruktury 

 

Cíl č. 3 VEŘEJNÝ PROSTOR A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

   Opatření 3.1: Úprava veřejných prostranství 

   Opatření 3.2: Životní prostředí 

 

Cíl č. 4 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

 

   Opatření 4.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 
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Opatření 1.1.: Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Aktivita 1.1.1. – Zázemí u hřiště v obci Vrančice 

Období realizace: 2020–2022 

Popis projektu: Dovybavení dětského hřiště v obci Vrančice (sociální zařízení, 

jímka, vodovod, lavičky). 

Výše investice: 500.000,- Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 50 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce. V současné chvíli se 

předpokládá, že dotace by moha být ve výši až 90 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 

 

 

Opatření 1.1.: Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Aktivita 1.1.2. – Rekonstrukce obecní haly v obci Vrančice 

Období realizace: 2019–2022 

Popis projektu: Přístavba obecní haly na technické zázemí v obci Vrančice 

Výše investice: 1.000.000,- Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 50 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce. V současné chvíli se 

předpokládá, že dotace by moha být ve výši až 90 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 
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Opatření 1.1.: Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Aktivita 1.1.3. – Rekonstrukce Kaple Cyrila a Metoděje v obci Životice 

Období realizace: 2019–2020 

Popis projektu: Oprava Kaple Cyrila a Metoděje v obci Životice 

Výše investice: 300.000,- Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 50 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce. V současné chvíli se 

předpokládá, že dotace by moha být ve výši až 90 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 

 

 

 

Opatření 1.1.: Rekonstrukce nemovitostí v majetku obce 

Aktivita 1.1.4. – Výstavba kapličky sv. Barbory na vrchu VRANČ 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Výstavba kapličky sv. Barbory na vrchu Vranč. 

Výše investice: 500.000,- Kč 

Financování: Financování z Evropských fondů, MMR (Ministerstva pro místní 

rozvoj), KÚSK + spolufinancování obce.  V současné chvíli se 

předpokládá dotace ve výši 70 % 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 
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Opatření 1.2.: Podpora volnočasových aktivit 

Aktivita 1.2.1. – Vybudování dětského hřiště v obci Myšlovice 

Období realizace: 2020–2022 

Popis projektu: Vybudování dětského hřiště v obci (sociální zařízení, vodovod, 

jímka), herní prvky. 

Výše investice: 500.000,- Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 50 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce. V současné chvíli se 

předpokládá, že dotace by moha být ve výši až 90 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 

 

 

 

Opatření 1.2.: Podpora volnočasových aktivit 

Aktivita 1.2.2. – Výstavba společenského a kulturního centra v obci Vrančice 

Období realizace: 2020–2024 

Popis projektu: Výstavba společenského a kulturního centra v obci Vrančice u 

hřiště (sociální zázemí, společenská místnost, multifunkční sál, 

pohostinství). 

Výše investice: 10.000.000,- Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 85 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 
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Opatření 1.2.: Podpora volnočasových aktivit 

Aktivita 1.2.3. – Vytvoření mapy katastrálního území Vrančice a Mýšlovice 

Období realizace: 2020–2022 

Popis projektu: Vytvoření mapy katastrálního území Vrančice a Mýšlovice spolu se 

zakreslením polních a úvozových cest. 

Výše investice: 100.000,- Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 50 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce. V současné chvíli se 

předpokládá, že dotace by moha být ve výši až 90 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 

 

 

Opatření 1.3.: Podpora spolkové činnosti a společenského života v obci 

Aktivita 1.3.1. – Zajištění kulturních a sportovních aktivit pro občany obce 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Rozšíření stávajících aktivit a zlepšení již fungujících kulturních a 

sportovních aktivit pro občany obce. 

Výše investice: 50.000,- Kč 

Financování: Z fondu Krajského úřadu Středočeského kraje + spolufinancování 

obce.  V současné chvíli se předpokládá dotace ve výši 90 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 
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Opatření 1.3.: Podpora spolkové činnosti a společenského života v obci 

Aktivita 1.3.2. – Podpora spolkové činnosti, modernizace a vybavení zázemí pro spolkovou 

činnost 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Podpora spolkové činnosti, modernizace a vybavení zázemí pro 

spolkovou činnost 

Výše investice: Bude upřesněna 

Financování: Obec 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 

 

Opatření 2.1.: Dobudování sítí a zařízení technické infrastruktury 

Aktivita 2.1.1. – Veřejné osvětlení 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Výměna svítidel v obci Vrančice, Myšlovice a Životice z hlediska 

optimalizace nákladů a světelných efektů. 

Výše investice: 2.500.000,- Kč 

Financování: Z národního programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu 

(MPO) + spolufinancování obce.  V současné chvíli se předpokládá 

dotace ve výši 70 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 

 

Opatření 2.1.: Dobudování sítí a zařízení technické infrastruktury 

Aktivita 2.1.2. – Výstavba vodovodu v obci 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Výstavba vodovodu v obci Vrančice 

Výše investice: 1.000.000,- Kč 

Financování: Financování z Evropských fondů, OPŽP (Operační program 

životního prostředí) a KÚSK + spolufinancování obce.   V současné 

chvíli se předpokládá dotace ve výši 85 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 
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Opatření 3.1.: Úprava veřejného prostranství 

Aktivita 3.1.1. – Revitalizace návsi v lokalitě Životice 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Úprava prostranství v lokalitě Životice 

Výše investice: 1.000.000,- Kč 

Financování: Financování z Evropských fondů, OPŽP (Operační program 

životního prostředí) a KÚSK + spolufinancování obce.   V současné 

chvíli se předpokládá dotace ve výši 85 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 

 

Opatření 3.1.: Úprava veřejných prostranství 

Aktivita 3.1.2. – Revitalizace návsi v lokalitě Mýšlovice 

Období realizace: 2019–2020 

Popis projektu: Revitalizace návsi v lokalitě Mýšlovice (lavičky) 

Výše investice: 100.000,- Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 70 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce. V současné chvíli se 

předpokládá, že dotace by moha být ve výši až 90 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 
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Opatření 3.1.: Úprava veřejných prostranství 

Aktivita 3.1.3. – Zpevnění hráze rybníku ve Vrančicích 

Období realizace: 2019–2020 

Popis projektu: Zpevnění hráze rybníku v obci Vrančice 

Výše investice: 100.000,- Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), 

OPŽP (Operační program životního prostředí) + spolufinancování 

obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve výši 50 % - 80 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce. V současné chvíli se 

předpokládá, že dotace by moha být ve výši až 90 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 

 

 

 

Opatření 3.2.: Životní prostředí 

Aktivita 3.2.1. – Úprava míst pro tříděný odpad v obci Vrančice, Mýšlovice a Životice 

Období realizace: 2019–2020 

Popis projektu: Zpevnění a ohraničení místa na tříděný odpad v sídlech 

Výše investice: 100.000,- Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), 

OPŽP (Operační program životního prostředí) + spolufinancování 

obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve výši 50 % - 80 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce. V současné chvíli se 

předpokládá, že dotace by moha být ve výši až 90 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 
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Opatření 3.2.: Životní prostředí 

Aktivita 3.2.2. – Výsadba ovocných stromů podél pozemních komunikací 

Období realizace: 2019–2021 

Popis projektu: Výsadba ovocných stromů podél pozemních komunikací v katastru 

obce Vrančice, Mýšlovice a Životice 

Výše investice: 100.000,- Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), 

OPŽP (Operační program životního prostředí) + spolufinancování 

obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve výši 50 % - 80 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce. V současné chvíli se 

předpokládá, že dotace by moha být ve výši až 90 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 

 

 

Opatření 4.1.: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 4.1.1. – Oprava místní komunikace Životice – Vrančice vč. výstavby chodníku 

Období realizace: 2019–2021 

Popis projektu: Rekonstrukce místní komunikace Životice – Vrančice včetně 

výstavby chodníku pro pěší 

Výše investice: 2.000.000,- Kč 

Financování: Financování z Evropských fondů, MMR (Ministerstva pro místní 

rozvoj) a KÚSK + spolufinancování obce.  V současné chvíli se 

předpokládá dotace ve výši 70 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 
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Opatření 4.1.: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 4.1.2. – Oprava místních komunikací v obci Vrančice, Životice a Myšlovice 

Období realizace: 2019–2021 

Popis projektu: Rekonstrukce místní komunikací v sídlech 

Výše investice: 2.000.000,- Kč 

Financování: Financování z Evropských fondů, MMR (Ministerstva pro místní 

rozvoj) a KÚSK + spolufinancování obce.  V současné chvíli se 

předpokládá dotace ve výši 70 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 

 

Opatření 4.1.: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 4.1.3. – Oprava místní komunikace v obci Mýšlovice 

Období realizace: 2019–2021 

Popis projektu: Rekonstrukce místní komunikace od silnice I. třídy č. 66 k obci 

Mýšlovice. 

Výše investice: 1.000.000,- Kč 

Financování: Financování z Evropských fondů, MMR (Ministerstva pro místní 

rozvoj) a KÚSK + spolufinancování obce.  V současné chvíli se 

předpokládá dotace ve výši 70 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 

 

Opatření 4.1.: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 4.1.4. – Rekonstrukce autobusové zastávky  

Období realizace: 2020–2023 

Popis projektu: Rekonstrukce autobusových zastávek v obci Životice   

Výše investice: 300.000,- Kč 

Financování: Financování z Evropských fondů, MMR (Ministerstva pro místní 

rozvoj), KÚSK + spolufinancování obce.  V současné chvíli se 

předpokládá dotace ve výši 70 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 
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Opatření 4.1.: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 4.1.5. – Zpevnění pozemní komunikace Životice – Samota „U Koňasů“  

Období realizace: 2020–2023 

Popis projektu: Zpevnění místní pozemní komunikace z obce Životice na samotu 

„U Koňasů“. 

Výše investice: 500.000,- Kč 

Financování: Financování z Evropských fondů, MMR (Ministerstva pro místní 

rozvoj), KÚSK + spolufinancování obce.  V současné chvíli se 

předpokládá dotace ve výši 70 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 

 

 

Opatření 4.1.: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 4.1.6. – Zpevnění pozemní komunikace Mýšlovice – Samota „Pazderna“ 

Období realizace: 2020–2023 

Popis projektu: Zpevnění místní pozemní komunikace z obce Mýšlovice na samotu 

„Pazderna“. 

Výše investice: 500.000,- Kč 

Financování: Financování z Evropských fondů, MMR (Ministerstva pro místní 

rozvoj), KÚSK + spolufinancování obce.  V současné chvíli se 

předpokládá dotace ve výši 70 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 
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Opatření 4.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

4.1.7. Cyklotrasa Vrančice – Milín 

Období realizace: 2021-2023 

Popis projektu: Výstavba cyklotrasy z obce Vrančice do obce Milín po úvozových 

cestách. 

Výše investice: 1.000.000,- Kč 

Financování: Z národního programu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 70 % 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 

 

Opatření 4.1: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

4.1.8. Cyklotrasa Vrančice – Památník Vojna – Příbram 

Období realizace: 2022-2024 

Popis projektu: Výstavba cyklotrasy z obce Vrančice přes památník Vojna do města 

Příbrami 

Výše investice: 1.500.000,- Kč 

Financování: Z národního programu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury + 

spolufinancování obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve 

výši 70 % 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 
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B. 3. Zásobník aktivit 

 

 

Opatření 1.2.: Podpora volnočasových aktivit 

Aktivita 1.2.5. – Úprava polních a úvozových cest v katastru obce Vrančice a Mýšlovice  

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Úprava polních a úvozových cest v katastru obce Vrančice a 

Mýšlovice – propojení území. 

Výše investice: 500.000,- Kč 

Financování: Financování z Evropských fondů, MMR (Ministerstva pro místní 

rozvoj) a KÚSK + spolufinancování obce.   

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 

 

Opatření 1.4.: Podpora sociální péče v obci 

Aktivita 1.4.1 – Zajištění sociální péče pro občany v obci 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: V případě potřeby občanů, zajištění sociální péče pro občany v obci 

Výše investice: 50.000,- Kč 

Financování: Z fondu Krajského úřadu Středočeského kraje + spolufinancování 

obce.  V současné chvíli se předpokládá dotace ve výši 90 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 
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Opatření 3.2.: Životní prostředí 

Aktivita 3.2.3. – Výstavba sběrného dvora 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Výstavba sběrného dvora v obci Vrančice u kompostárny 

Výše investice: 1.000.000,- Kč 

Financování: Z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), 

OPŽP (Operační program životního prostředí) + spolufinancování 

obce. V současné chvíli se předpokládá dotace ve výši 50 % - 80 %. 

Z fondu KÚSK + spolufinancování obce. V současné chvíli se 

předpokládá, že dotace by moha být ve výši až 90 %. 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 

 

 

Opatření 4.1.: Modernizace obecní dopravní infrastruktury 

Aktivita 4.1.9. – Oprava místní komunikace Vrančice – Ostrov 

Období realizace: 2019–2024 

Popis projektu: Zpevnění místní komunikace z obce Vrančice do obce Ostrov 

Výše investice: 500.000,- Kč 

Financování: Financování z Evropských fondů, MMR (Ministerstva pro místní 

rozvoj), SFDI (Státní Fond dopravní infrastruktury) KÚSK + 

spolufinancování obce.  V současné chvíli se předpokládá dotace 

ve výši 80 % 

Odpovědnost Zastupitelstvo obce Vrančice 
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B. 4.  Podpora realizace programu 

Program rozvoje obce Vrančice byl vytvořen v průběhu října 2018 - prosince 2018. Realizační tým 

složený se zaměstnanců Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram sbíral informace a podklady od 

starosty, zastupitelů a občanů obce Vrančice. Na základě těchto podkladů byly vytvořeny cíle, 

opatření a aktivity pro období 2019–2024 v obci Vrančice. 

Způsob realizace Programu rozvoje obce Vrančice 

Za realizaci programu bude zodpovědný starosta obce Vrančice spolu se zastupitelstvem obce 

Vrančice, jež může dále dle svých kompetencí přiřazovat zodpovědnost za realizaci jednotlivých 

aktivit zaměstnancům úřadu či jednotlivým osobám (občanům, podnikatelům). 

Monitoring realizace Programu rozvoje obce Vrančice 

Sledování plnění stanovených cílů, opatření a aktivit bude provádět zastupitelstvo průběžně. Plnění 

těchto cílů bude zásadní při přípravě a schvalování rozpočtu obce. Na požádání zastupitelů či 

občanů budou projednány jednotlivé aktivity a připravovány k realizaci. Hodnocení bude probíhat 

jednou ročně při sestavování rozpočtu na následující rok. Případné změny či nově vzniklé potřeby 

území budou projednány na zastupitelstvu a v případě schválení budou zapracovány do Programu 

rozvoje obce. 

Způsob financování Programu rozvoje obce Vrančice 

V Programu rozvoje obce Vrančice jsou definovány cíle, které povedou k naplnění představy o 

budoucím stavu obce. Jsou zde uvedeny aktivity, které budou realizovány v následujícím období 6 

let. Jejich realizace je závislá na finančních prostředcích z Fondů EU, státního rozpočtu, krajského 

rozpočtu a rozpočtu obce. 

Způsob aktualizace Programu rozvoje obce Vrančice 

Tento dokument nesmí být i s ohledem na komunální volby v období realizace chápán jako 

nepřekročitelný, v průběhu let by měl být aktualizován. Pro plnění správné funkce je třeba jej 

udržovat jako živý dokument. Pro snadnou aktualizaci byla právě vybrána aplikace OBCE PRO. 

 


