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Koaliční smlouva 
o spolupráci ve volebním období 2022—2026 (dále jen „smlouva“) 

 
Zastupitelé zvolení ve volbách do Zastupitelstva města Dobříš, uskutečněných ve dnech 
23. a 24. 9. 2022 za 
 
ODS a nezávislí 

Pavel Svoboda, Dagmar Mášová, Jan Bureš, Tomáš Vokurka, Lukáš Hořejší, Martin Musil  
a za 
Starostové a nezávislí 

Jindřiška Romba, Karel Čihák, Štěpán Souček, Jan Zbíral 
a za 
KDU-ČSL a nezávislí 

Miroslav Sochor, Magdaléna Ježková 
(dále také „koaliční partneři“)  
 
na základě výsledku komunálních voleb a ve snaze prosazovat společné zájmy pro rozvoj města a jeho 
občanů uzavírají tuto dohodu o koaliční spolupráci.  
 
 
 

Preambule  
Koaliční partneři se dohodli na spolupráci při řízení města Dobříš, prostřednictvím všech svých členů v 
zastupitelstvu města a skrze práci v zastupitelstvu, radě a výborech zastupitelstva a komisích rady 
města Dobříše a dalších orgánech či institucích městem ovládaných či zřízených. Společným cílem 
smluvních stran je zajištění rozvoje, prosperity, stability města Dobříše a růst kvality života všech jejích 
obyvatel. 
 
 
 

I. Předmět a účel smlouvy  
1. Zastupitelé ODS a nezávislí, Starostové a nezávislí a KDU-ČSL a nezávislí (dále „smluvní strany“) 

mezi sebou v rámci této smlouvy uzavírají dohodu o koaliční spolupráci ve všech orgánech města 
Dobříše ve volebním období 2022 až 2026 (dále jen „koaliční spolupráce“). 

2. Cílem koaliční spolupráce je společné prosazování všech programových záměrů obsažených v 
Programovém prohlášení dle bodu II. této smlouvy a převzetí plné odpovědnosti za správu města 
Dobříš.  

3. Předmětem této koaliční smlouvy je:  
a) stanovení základních programových priorit společného Programového prohlášení pro 

nadcházející volební období, které vyplývají z programu jednotlivých stran,  
b) jasné vyjádření společného zájmu smluvních stran na prosazení, priorit dle výše uvedeného 

bodu a)  
c) stanovení principů koaliční spolupráce, včetně dohody o ustavení a složení orgánů města 

Dobříše.  
 
 

II. Programové prohlášení  
1. Koaliční partneři se dohodli na základních programových prioritách pro nadcházející volební období 

2022 až 2026, které jsou uvedeny v programovém prohlášení v Příloze č.2 této smlouvy.  
 
 
 

III. Složení orgánů města Dobříš  
1. Koaliční partneři se shodli na tom, že Rada města Dobříše tvořená koaličními stranami má sedm 

členů včetně starosty a dvou místostarostů, z toho starosta a jeden místostarosta budou pro výkon 
své funkce uvolněni a jeden místostarosta bude funkci vykonávat jako neuvolněný. Rozdělení hlasů 
v radě města bude podle následujícího klíče: ODS a nezávislí 3 hlasy, Starostové a nezávislí 3 
hlasy, KDU-ČSL a nezávislí 1 hlas. 
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2. Koaliční partneři se shodli na tom, že Finanční výbor města Dobříše má sedm neuvolněných členů.  
3. Koaliční partneři se zavazují jednohlasně podpořit návrh na složení Rady města Dobříše a 

zřizovaných výborů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.  
4. V případě, že z funkcí dle přílohy č. 1 někdo odstoupí, nebo bude odvolán, bude tyto funkce i nadále 

obsazovat strana, jejíž zastupitel funkci uvolnil, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
5. Koaliční partneři se zavazují, že po dobu trvání této koaliční smlouvy nenavrhnou v Zastupitelstvu 

města Dobříše a nepodpoří svým hlasováním případný návrh na odvolání starosty, obou 
místostarostů a členů Rady města Dobříše a nebudou po dobu platnosti této smlouvy vznášet ani 
podporovat jiné personální návrhy, které by byly v rozporu s touto smlouvou.  

6. Koaliční partneři se shodují na respektu k účasti ostatních zastupitelů, kteří nejsou koaličními 
partnery, na kontrolní pravomoci činnosti samosprávy a zohlední tuto skutečnost při hlasování. 

 
 

IV. Principy koaliční spolupráce  
1. Tato smlouva je závazná pro všechny koaliční partnery.  
2. Koaliční partneři se zavazují koordinovat svoji činnost v průběhu volebního období a společně 

hledat a projednávat optimální způsob naplnění základních programových priorit uvedených v 
příloze č. 2 této smlouvy.  

3. Koaliční partneři se zavazují, že při hlasování v radě a zastupitelstvu budou v rámci plnění slibu 
zastupitele podporovat přijetí návrhů, u nichž se koaliční partneři dohodli na společné podpoře.  

4. Koaliční partneři se zavazují, že budou ve vzájemných vztazích vystupovat korektně, vyloučí osobní 
předpojatost a budou se snažit o profesionální a slušnou spolupráci. 

5. Koaliční partneři se dohodli, že na jednání Zastupitelstva města Dobříše budou předkládat materiály 
projednané a schválené Radou města Dobříše a u těch, u kterých předložení materiálu ze zákona 
nepodléhá schválení Radou města Dobříše, budou dbát na koaliční dohodu.  

 
 

V. Smírčí jednání  
1. Pro případ, že by se některá ze stran cítila být jinou stranou nebo stranami poškozována jednáním, 

které je v rozporu s duchem této smlouvy, nebo neuplatňováním principů, na nichž je tato smlouva 
založena, nebo pokud bude cítit nesoulad, který by mohl mít zásadní dopad na účast v koaličním 
partnerství, je oprávněna požádat smluvní strany o projednání dané záležitosti v rámci smírčího 
řízení.  

2. Koaliční partneři se zavazují všechny případné spory nejdříve řešit smírčím řízením smluvních 
stran. Smírčí řízení probíhá ve smírčí komisi, do které každá ze smluvních stran deleguje tři 
zástupce.  

3. O projednání sporu ve smírčím řízení musí strana požádat ostatní smluvní strany písemnou formou 
(dopis nebo email). Strany jsou povinny uskutečnit první smírčí jednání do sedmi dnů od doručení 
žádosti vyvolávající smírčí řízení. Následující smírčí jednání musejí následovat nejvýše do sedmi 
dnů od uskutečnění předcházejícího jednání.  

4. V průběhu smírčího řízení nesmí být žádnou smluvní stranou záležitost, která je předmětem 
smírčího řízení, předložena či projednávána v orgánech města.  

5. Všechny strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí k překlenutí rozporů. Pokud jednání 
nepovedou k dohodě a vyřešení sporu, má právo každá ze smluvních stran koaliční smlouvu 
vypovědět, nejdříve však po 3 dnech od uskutečnění prvního smírčího řízení. Výpověď této smlouvy 
musí být podepsána všemi zastupiteli za danou stranu, která koaliční spolupráci vypovídá. Výpověď 
je účinná dnem doručení poslední z koaličních stran.  

6. Z jednání smírčí komise bude vždy sepsán zápis, který ověří za každou stranu všichni tři delegovaní 
zástupci.  

 
 

VI. Závěrečná ustanovení  
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou jednoho volebního období Zastupitelstva města Dobříš 

2022 až 2026.  
2. Koaliční partneři se dohodli, že tato smlouva bude zveřejněna a prohlašují, že neexistuje žádná 

neveřejná část této koaliční smlouvy.  
3. Koaliční partneři budou po celé volební období uplatňovat politiku otevřenosti vůči všem občanům 

Dobříše.  
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4. Veškeré změny této smlouvy, doplňky nebo dohoda o ukončení této koaliční smlouvy mohou být 
učiněny pouze písemným ujednáním všech smluvních stran, formou veřejných číslovaných 
dodatků.  

5. V případě, že se některý z koaličních zastupitelů vzdá svého zastupitelského mandátu a na jeho 
místo daná strana navrhne nového kandidáta, připojí se tento nově zvolený zastupitel k této koaliční 
dohodě svým podpisem.  

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a je závazná po 
celé volební období Zastupitelstva města Dobříš 2022-2026 nebo do doby konání příštích voleb do 
Zastupitelstva města Dobříš, podle toho, která událost nastane dříve.  

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení smlouvy.  

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy č. 1 a č. 2  
9. Jako doklad souhlasu se zněním této koaliční smlouvy a svobodné vůle vytvořit koalici a býti touto 

smlouvou osobně vázáni připojují koaliční partneři své podpisy. 
 
Podpisy zastupitelů města Dobříš za ODS a nezávislí, Starostové a nezávislí a KDU-ČSL a 
nezávislí: 
 
V Dobříši dne 19.10.2022 
 

ODS a nezávislí  

Pavel Svoboda  

Dagmar Mášová  

Jan Bureš  

Tomáš Vokurka  

Lukáš Hořejší  

Martin Musil  

Starostové a nezávislí  

Jindřiška Romba  

Karel Čihák  

Štěpán Souček  

Jan Zbíral  

KDU-ČSL a nezávislí  

Miroslav Sochor  

Magdaléna Ježková  
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Příloha č. 1 - Nominace osob 
 
Koaliční partneři podpoří na ustavujícím zasedání zastupitelstva při volbě tyto kandidáty k personálnímu 
obsazení vedení města, rady města, výborů a komisí a osoby pověřené projednáváním změn v 
územním plánu.  

 
 
 

1. Vedení města a rada města 
 

• Starosta:  Pavel Svoboda,  za ODS a nezávislí, uvolněný 

• Místostarosta:  Tomáš Vokurka,  za ODS a nezávislý, uvolněný 

• Místostarostka: Jindřiška Romba,  za Starostové a nezávislí, neuvolněná 

 
Složení rady města v počtu 7 členů, kdy: 

• Za ODS a nezávislí:   Pavel Svoboda, Tomáš Vokurka, Dagmar Mášová 

• Za Starostové a nezávislí:  Jindřiška Romba, Štěpán Souček, Jan Zbíral 

• Za KDU-ČSL a nezávislí:  Miroslav Sochor 
 
Roli pověřeného člena zastupitelstva pro územní plánování bude plnit starosta Pavel Svoboda.  
 
 
 

2. Výbory zastupitelstva města 
 
Finanční výbor 
Navrhujeme v počtu 7 členů, kdy: 

• Lukáš Hořejší, předseda 

• Martin Musil 

• Pavel Pilecký 

• Miroslav Brajer 

• Zdeněk Pozděna 

• Dvě místa jsou vyhrazena pro zastupitele, kteří nejsou koaličními partnery, případně jimi 
navržené odborníky 

 
 
Kontrolní výbor 
V souladu s článkem III., odst. 6 této smlouvy plně podporujeme kontrolní funkci zástupců opozice. 

Z tohoto důvodu podporujeme stav, kdy většina členů kontrolního výboru vč. předsedy bude tvořena 

zastupiteli, kteří nejsou koaličními partnery, případně jimi navrženými odborníky. Pro případ, kdy by 

nebyly podány žádné takové návrhy, jsme připraveni podpořit tento návrh: 

Navrhujeme v počtu 3 členů  
(případně 5 členů, pokud se zapojí další zastupitelé a navrhnout 2 členy) 

• Jan Bureš, předseda 

• Jan Slanec 

• Markéta Dvořáková 
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3. Komise rady města 
 
Sociální a zdravotní komise 
Navrhujeme v počtu 9 členů, kdy 

• Miroslav Sochor, předseda 

• Magdalena Ježková 

• Petra Štěpová 

• Dagmar Mášová 

• Veronika Švagrová 

• Eva Lenhartová 

• Hana Petáková 

• Dvě místa jsou vyhrazena pro zastupitele, kteří nejsou koaličními partnery, případně jimi 
navržené odborníky 

 
 
Školská komise  
Navrhujeme v počtu 9 členů 

• Jan Bureš, předseda 

• Jindřiška Romba 

• Michal Ciboch 

• Karel Čihák 

• Jan Lachman 

• Lenka Volfová 

• Hana Ošťádalová 

• Dvě místa jsou vyhrazena pro zastupitele, kteří nejsou koaličními partnery, případně jimi 
navržené odborníky 
 

 
Komise pro stavební a územní rozvoj 
Navrhujeme v počtu 7 členů 

• Jan Zbíral, předseda 

• Tomáš Vokurka 

• Karel Košek 

• Zdeněk Pozděna 

• Martin Michálek 

• Dvě místa jsou vyhrazena pro zastupitele, kteří nejsou koaličními partnery, případně jimi 
navržené odborníky 

 
 
Sportovní komise  
Navrhujeme v počtu 9 členů 

• Štěpán Souček, předseda 

• Michal Ciboch 

• Pavel Svoboda 

• Klára Černá 

• Klára Sochorová 

• Klára Jandová 

• Martin Hemr 

• Dvě místa jsou vyhrazena pro zastupitele, kteří nejsou koaličními partnery, případně jimi 
navržené odborníky 
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Ekologická komise 
Navrhujeme v počtu 7 členů 

• Tomáš Vokurka, předseda 

• Martin Hrabák 

• Martin Musil 

• Blanka Slancová 

• Petr Dostál 

• Jaromír Bláha 

• Jedno místo je vyhrazeno pro zastupitele, kteří nejsou koaličními partnery, případně jimi 
navržené odborníky 
 
 

 

Komise pro MA21, kulturu, turismus a volný čas 
Navrhujeme v počtu 11 členů 

• Miroslav Sochor, předseda 

• Dagmar Mášová 

• Jana Šigutová 

• Jaroslav Slanec 

• Karel Čihák 

• Vendula Čiháková 

• Dana Melšová 

• Ladislav Svoboda 

• Martin Beran 

• Jan Bedřich 

• Jedno místo je vyhrazeno pro zastupitele, kteří nejsou koaličními partnery, případně jimi 
navržené odborníky 
 
 

Dotační komise 
Navrhujeme v počtu 9 členů 

• Dagmar Mášová, předseda 

• Karel Košek 

• Jan Slanec 

• Zdeněk Pozděna 

• Helena Housková 

• Petra Neubergerová 

• Jan Vozáb 

• Dvě místa jsou vyhrazena pro zastupitele, kteří nejsou koaličními partnery, případně jimi 
navržené odborníky 
 

 
Komise pro prevenci kriminality 
Navrhujeme v počtu 11 členů 

• Dagmar Mášová, předseda 

• Karel Černý 

• Lucie Hrabáková 

• Matěj Peták 

• Pavel Bilý 

• Václav Brejcha 

• Milan Krejčí 

• Jana Králová 

• Radan Žemlička 

• Hana Vavřincová 

• Aneta Zápotocká 
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Příloha č. 2 - Programové prohlášení 
 

1. Správa města 
• Zaměříme se na zvýšení energetické nezávislosti městských budov vč. zapojení komunitní 

energetiky. Ve spolupráci s odborníky najdeme vhodné alternativy k současnému vytápění 
plynem. Kde je to možné, budeme postupně na městských budovách instalovat fotovoltaické 
panely a uvnitř budov bateriová úložiště. 

• Zlepšíme evidenci městského majetku a jeho využívání. Budeme důsledně sledovat 
využívání městských bytů vč. pravidelné kontroly. Nastavíme pravidelné investice do městských 
budov a takový ekonomický model nájemného, aby byla zajištěna průběžná obnova bytového 
a nemovitého fondu. 

• Jednotka sboru dobrovolných hasičů je dlouhodobě v nevyhovujících prostorech. Pro 
novou hasičskou zbrojnici zajistíme vhodný pozemek a financování výstavby. 

• Navážeme na zpracovanou projektovou studii rozšíření prostor pro Městskou knihovnu a 
podnikneme všechny kroky k realizaci přístavby přednáškového sálu knihovny v rámci 
stávající budovy Sportovní haly. 

• Dobříš je bezpečné město. V této oblasti se zaměříme na osvětu mezi nejvíce ohroženými 
skupinami obyvatel: žáky, mladistvými a seniory. Posílíme součinnost strážníků městské policie 
s orgány Policie ČR se zaměřením na protialkoholní a protidrogovou prevenci v terénu. 

• Ve spolupráci s tajemníkem úřadu budeme pokračovat v budování otevřeného a přátelského 

městského úřadu a ve zjednodušování agend například formou větší digitalizace.  

 

 

2. Školství 
• Zajistíme dostatečnou kapacitu mateřských a základních škol na základě vypracování 

demografické studie a strategického plánu vzdělávání, které zahrnou také kapacity ostatních 
zřizovatelů 

• Podpoříme zakládání dětských skupin předškolního vzdělávání 

• Vytvoříme Školskou komisi jako platformu pro užší spolupráci mezi zástupci města, řediteli 

škol a rodiči. Komise se stane prostorem pro diskusi o prioritách města v oblasti školství s cílem 

pomáhat školám zkvalitňovat vzdělávací proces. 

• Městský úřad bude ředitelům škol pomáhat s administrativou žádostí o dotace na modernizaci 

výukových prostor a školních pomůcek a s řešením otázek hospodaření škol. Chceme tak 

reálně umožnit ředitelům škol plně se věnovat péči o kvalitu vzdělávacího procesu ve školách. 

• Podpoříme školy v zavádění moderních výukových metod, které rozvíjejí kritické myšlení žáků, 

mediální a finanční gramotnost, potenciál žáků se sociálním a jiným znevýhodněním, jakož i 

příležitosti pro mimořádně nadané žáky. Rovněž pomůžeme školám využívat spolupráci 

s partnerskými městy pro realizaci výměnných pobytů. 

• Budeme hledat nástroje, jak finančně pomoci školám rozšiřovat poradenské služby psychologů, 

metodiků prevence či koordinátorů mimoškolních aktivit pro účinnější řešení narůstajících 

psychických problémů žáků. 

• Považujeme za závažný problém rostoucí kriminalitu včetně užívání drog mladými lidmi. 

Podpoříme proto smysluplnější trávení volného času dospívající mládeže.  

• Dokončíme projekt přestavby půdních prostor nad 4. MŠ s cílem rozšířit výukové kapacity pro 

Základní uměleckou školu. 
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3. Doprava 
• Ve spolupráci se Středočeským krajem, okolními obcemi a Policií ČR budeme usilovat 

o omezení tranzitní kamionové dopravy městem. 

• Zveřejníme kompletní přehled stavu ulic a chodníků (pasportizace veřejných komunikací). 
Budeme pokračovat v rekonstrukci městských komunikací i chodníků. V rámci oprav a výstavby 
nových komunikací budeme prosazovat vyšší míru bezpečnosti a zklidnění dopravy 
v obytných čtvrtích. Opravy budeme koordinovat s výměnou infrastruktury (vodovod, 
kanalizace, veřejné osvětlení). I nadále budeme připravované změny diskutovat s obyvateli 
dotčených ulic. 

• Zasadíme se o rozvoj všech druhů městské mobility. Vedle aut zajistíme bezpečnou cestu do 
škol i cyklistům a pěším. Dobříš je město krátkých vzdáleností, budeme podporovat pohyb 
městem pěšky. Rozšíříme značení cest pro cyklisty ve městě, snížíme počet nebezpečných 
míst a rozšíříme možnosti parkování kol u školních areálů a dalších veřejných budov. 
Připravíme projekt cyklostezky Dobříš-Svaté Pole a smíšenou trasu pro pěší a cyklisty od 
hřbitova do Staré Huti. 

• Budeme vytvářet nová parkovací místa a pokračovat ve zřizování stání pro rezidenty a 
placených parkovacích míst pro nerezidenty, například rozšíříme parkoviště u sportovní 
haly, vybudujeme záchytné parkoviště u vlakového nádraží P+R. V rámci výstavby nových 
parkovacích míst vybudujeme i místa pro nabíjení elektromobilů. 

• Ve spolupráci s Integrovanou dopravou Středočeského kraje budeme hledat vhodnou 
kombinaci spojů veřejné dopravy. Požadovanou spoluúčast města na financování veřejné 
dopravy vyhodnotíme podle údajů vytíženosti jednotlivých autobusových a vlakových spojů. 

• O připravovaných změnách a omezeních v dopravě budeme včas informovat občany města 
na webu a Facebooku, případně v aplikaci Hlášení rozhlasu. 

 

4. Sport a volný čas 
• Bohatý spolkový život vnímáme jako jeden z klíčových prvků generační soudržnosti obyvatel 

města a proto podporu spolků považujeme za náš hlavní úkol. 

• Pomocí dotací z rozpočtu města podpoříme dobříšské sportovní oddíly a individuální sportovce, 

stejně tak i ostatní spolky, které nabízejí aktivní vyžití volného času. 

• Ve spolupráci se sportovními oddíly budeme usilovat o větší propagaci zdravého životního 

stylu a pohybu. Podpoříme náborové a propagační akce, jejichž cílem je přivést k pravidelnému 

pohybu další zájemce všech věkových kategorií. Za podpory spolků chceme aktivně 

představovat jejich nabídku činností ve spolupráci a na půdě dobříšských škol.  

• Budeme pokračovat v dlouhodobé údržbě a postupném rozvoji městských sportovišť a 

zefektivníme jejich správu. Prověříme vznik samostatné organizace pro efektivnější správu za 

jasných finančních pravidel. 

• Pro novu víceúčelovou tělocvičnu najdeme vhodný pozemek a připravíme projekt. Zároveň 

budeme hledat možnosti financování z existujících dotačních titulů. Tento objekt bude možné 

využít i pro kulturní akce. 

• Zasadíme se o výměnu umělého povrchu fotbalového hřiště a získáme pro to dotace. 

• Ve spolupráci se zástupci hokejového klubu zvolíme vhodný způsob zastřešení 

zimního stadionu, na tento projekt budeme aktivně hledat možnosti financování pro zajištění 

výstavby. 

• Vybudujeme nové dětské dopravní hřiště pro rozšíření dovedností a orientace v silničním 

provozu. 

• Dokončíme projekt pumptrackové dráhy pro jízdní kola 

• Opravíme a doplníme existující i zapomenutá hřiště 

• Postavíme další venkovní posilovnu 

• Zajistíme realizaci komunitní zahrady 
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5. Sociální a zdravotní oblast 
• Předpokladem rozšíření lékařských služeb je dostatečná nabídka prostor pro ordinace. 

Připravíme projekt dokončení třetího patra budovy polikliniky a najdeme vhodné zdroje pro 

financování tak, aby ve městě vznikly nové ordinace praktických lékařů a potřebných 

ambulantních specialistů. 

• Dokončíme rekonstrukci rozvodů vody, elektřiny a vzduchotechniky v budově polikliniky, 

budeme finančně podporovat modernizaci ordinací a dalších zdravotnických provozů. 

• Pomocí dotací z rozpočtu města budeme podporovat poskytovatele sociálních služeb 

v Dobříši a okolí. Dokončíme plán rozvoje sociálních služeb a výstupy předložíme k realizaci 

určeným odborům města. Aktivně se zapojíme do tvorby plánu rozvoje sociálních služeb. 

• Pro dům s pečovatelkou službou a domov se zvláštním režimem připravíme projekt pro 

vybudování bezpečných výtahů a najdeme vhodné zdroje pro financování. 

• Zavedeme ve městě senior taxi pro individuální cesty starších spoluobčanů s dotací města. 

• Město se zaměří na příčiny vzniku a dopady rizikového chování a drogové problematiky. 

Budeme usilovat o spolupráci s institucemi a organizacemi napříč různými oblastmi. 

 

6. Životní prostředí 
• Zaměříme se na udržitelný rozvoj města, tedy na maximální soulad všech sociálních, 

enviromentálních a ekonomických aktivit v Dobříši a okolí. 

• Městská zeleň musí plnit nejen ekologickou, ale i estetickou funkci. Chceme krásné město. 
Ostrůvky rozdělující přechody osadíme zelení. Ve spolupráci s odborníky zajistíme péči o zeleň 
ve městě podle moderních principů tak, aby prostředí ve městě a okolí bylo co nejvíce odolné 
vůči měnícímu se klimatu. K debatě o změnách v péči o zeleň přizveme i občany města.  

• Stromy budeme kácet pouze v odůvodněných případech. Za poražené stromy vysadíme nové 
a zajistíme jejich povýsadbovou péči. 

• V současné době má Dobříš vody dost. Budeme dále investovat do vodohospodářské 
infrastruktury vč. rekonstrukce existujících vodojemů. Vzhledem k riziku omezení současných 
zdrojů pitné vody v budoucnu budeme pokračovat v přípravě projektu přivaděče. Ve spolupráci 
s okolními obcemi připravíme projekt napojení obcí Dobříšska a Novoknínska na společný 
rozvod pitné vody. Pro realizaci projektu vyřešíme právní a ekonomické aspekty. Budeme 
sledovat náklady na vodu i potřebu investic do obnovy, tomu musí odpovídat i cena vodného a 
stočného. 

• Navážeme na existující studii protipovodňových opatření a ve spolupráci s odborníky, Povodím 
Vltavy a majiteli pozemků vybudujeme příslušná protipovodňová opatření na území města. 

• Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství budeme průběžně upravovat tak, aby 
poskytoval co nejpřesnější informace jednotlivým domácnostem o množství jimi 
vyprodukovaného odpadu a podpořil snižování množství směsného komunálního odpadu. 
Budeme sledovat náklady, kterým musí odpovídat poplatek za odpad. 

 

7. Územní rozvoj 
• Je důležité, aby rozvoj města měl jasnou vizi a pevné mantinely. K tomu slouží územní plán a 

pro řadu lokalit přesnější územní studie. Při naplňování územního plánu a případných změnách 
budeme důsledně vycházet z respektu k veřejným zájmům města a respektu k soukromému 
vlastnictví. 

• S majiteli existujících stavebních pozemků budeme aktivně jednat o vhodné podobě, rozsahu a 
časování jimi zamýšlených staveb, stejně jako jejich účasti na budování potřebné infrastruktury. 
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8. Kultura a turismus 
• Formou dotací z rozpočtu města podpoříme pestré kulturní akce v našem městě. Vytvoříme 

venkovní hlediště pro pořádání kulturních akcí, podpoříme kulturu a tvůrčí činnosti všech skupin 
obyvatel. 

• Oslovíme místní umělce, aby se podíleli na zkvalitnění veřejných prostor: např. instalací plastik 
a dalších výtvarných děl, výzdobou sportovišť atp. 

• Budeme průběžně investovat do obnovy a ochrany kulturních památek na území města, např. 
opravami kostela Povýšení sv. Kříže (nové zvony, vnitřní mobiliář), kapličky na Svaté Anně aj. 

• Zasadíme se o lepší využití turistického potenciálu Dobříše a okolí. Budeme aktivně 
vystupovat v rámci sdružení Turistická oblast Brdy a Podbrdsko. Rozšíříme síť značených 
naučných tras v Dobříši a okolí s důrazem na prezentaci historie, památek, kulturního dědictví 
a přírodních zajímavostí. Podpoříme údržbu a budování turistických cest pro pěší i cyklisty. 

• Připravíme nové tiskoviny pro návštěvníky našeho města: příručky, mapy, tipy na turistické 
zajímavosti. Turistické cíle a kulturní akce budeme propagovat také na webu, sociálních sítích 
i doplněním značení ve městě. 

 

9. Komunikace a zapojení obyvatel 
• Budeme pokračovat v aktivní komunikaci v tištěném měsíčníku Dobříšské listy, na webu města, 

na sociálních sítích Facebook a přidáme Instagram. 

• Podpoříme občany ve veřejných debatách k hlavním tématům společenského života a 
rozvoje města. Budeme pokračovat v organizování besed, kulatých stolů, anket a otázek a 
odpovědí vedení města. 

• Se zapojením veřejnosti budeme pokračovat v tvorbě akčních plánů na každý rok v rámci 
existujícího Programu rozvoje města na roky 2021-2028 

• Postupně navýšíme rozpočet na participativní projekty v rámci programu Tvoříme Dobříš. 

• Budeme aktivně spolupracovat s Místní akční skupinou Brdy-Vltava a v rámci Dobrovolného 
svazku obcí Dobříšska a Novoknínska.  

• Budeme hledat nejrůznější formy, jak občany všech věkových kategorií ještě více zapojit do 
společných akcí ve městě. 

 


