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1.

ÚVOD

Rudná (kód obce dle ČSÚ1: 531 723)
Okres: Praha - západ
Kraj: Středočeský
Typ úřadu: ORP – 3. stupně (Hostivice)/POÚ- 2. stupně (Černošice)/1. stupně2
Předmětem této kapitoly je obec Rudná a hodnocení její udržitelnosti ve všech pilířích, tedy
územním, environmentálním, ekonomickém a sociálním. Struktura následujícího textu
kopíruje zadání vytvořené v obecné části. Pro zvýšení srozumitelnosti textu jsou v něm
zachovány dílčí teoretické pasáže z obecné části.
Obec Rudná, jež byla 27. října roku 2000 vyhlášena městem, leží ve zhruba 6 kilometrové
vzdálenosti na jiho-západ od části Prahy Zličín. Město Rudná (v některých pramenech pro
jednoznačnou identifikace označovaná jako Rudná u Prahy) se rozprostírá po levé straně
dálnice D5 (směr Praha – Rozvadov – Německo). Doprava v životě města hraje významnou
roli, vzhledem k páteřní komunikaci procházející po středové ose města, komunikaci II/605.
Počet obyvatel ve městě rok od roku stoupá, konkrétně z 3 075 obyvatel k 1.3.2001 na 4 393
k 31.12.2008.

Obrázek 1 – Města a městyse ve Středočeském kraji

1

ČSÚ – Český statistický úřad, webové stránky www.czso.cz

2 Nehodící se škrtněte

4

Případová studie Rudná
k výzkumnému projektu MMR – WD 69-07-4 „Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování
a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů“.

Území spadá do geomorfologického celku Pražská plošina, který se člení na několik
menších geomorfologických částí. Řešené území je součástí Kladenské tabule, jež se
vyznačuje plochým reliéfem3.
Na území města probíhá výrazný suburbanizační proces, který je patrný i v dále
rozebíraných indikátorech.

3

Mejsnarová, J.: Urbanistická studie části obce Rudná. 2004. [online] [cit. 2009-15-12].
<http://www.mestorudna.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14331&id=13170&p1=2398#_Toc83978572>.
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2.

UDRŽITELNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
2.1 URB1 - Indikátor územní dynamiky

Pro výpočet indikátoru územní dynamiky města Rudná byla využita data z volně přístupné
Veřejné databáze ČSÚ – viz následující odkaz:
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=5&potvrd=Zobrazit+tabulku&pro_3980528=531723
&go_zobraz=1&cislotab=MOS+B01&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp

Databáze zpřístupňuje informace o využití půdy (území) na katastrálním území obce v letech
2001 až 2009 (údaje za rok 2007 nejsou ve veřejné části databáze k dispozici), které jsou
pro Rudnou zpracovány do následující tabulky:
POLOŽKA
[ha]

2001

2002

2003

2004

2005

Celková výměra

810,39

810,39

819,47

819,49

819,50 819,50

820

819

Zemědělská půda

613,06

586,07

594,60

594,11

589,80 588,86

578

587

z toho: orná

543,35

516,49

525,00

524,58

520,47 519,55

512

517

57,21

57,13

57,17

57,34

57,41

57,40

58

59

3,86

3,86

3,86

3,60

3,33

3,33

3

3

z toho: chmelnice

0

0

0

0

0

0

0

0

z toho: vinice

0

0

0

0

0

0

0

0

z toho: louky

8,63

8,61

8,58

8,59

8,59

8,59

9

9

Lesní půda

2,91

2,91

2,92

2,92

2,89

2,89

3

3

Vodní plochy

3,66

3,66

3,66

3,65

3,65

3,65

4

4

52,68

56,18,

56,64

58,40

59,40

60,95

61

61

138,08

161,56

161,65

160,41

163,75 163,14

164

164

z toho: zahrady
z toho: sady

Zastavěné plochy
Ostatní plochy

2006

2007 2008 2009

Tabulka URB1-1 Využití půdy na území obce Rudná

Následuje příklad grafického znázornění využití půdy na celkové výměře území města
Rudná v roce 2006. K obdobnému vyjádření je možné přistoupit i pro ostatní roky, avšak
nepovažuji to za nezbytné vzhledem k minimálním změnám ve výměře ve sledovaných
letech a území. Dílčí nepřesnosti v součtu ploch jsou zapříčiněny vykazováním zaokrouhlení
na celá čísla.
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Obrázek URB1- 1 Struktura výměry pozemků správního území města Rudná, rok 2006
4

(Zdroj: www.czso.cz )

Z výše uvedené tabulky (URB1-1) je vypočten podíl urbanizovaných a neurbanizovaných
ploch. A to tak, že urbanizované a neurbanizované plochy jsou rozděleny dle následujícího
klíče:
Neurbanizovaná
Orná půda
Neurbanizovaná
Chmelnice
Neurbanizovaná
Vinice
Urbanizovaná
Zahrady
Neurbanizovaná
Ovocné sady
Neurbanizovaná
Trvalé travní porosty
Neurbanizovaná
Zemědělská půda
Neurbanizovaná
Lesní půda
Neurbanizovaná
Vodní plochy
Urbanizovaná
Zastavěné plochy
Urbanizovaná
Ostatní plochy
Tabulka URB1-2 Rozdělení pozemků ve struktuře sledované ČSÚ na urbanizované a neurbanizované
území

Na základě rozdělení celkové výměry dle jednotlivých typů pozemků jsou propočteny
absolutní hodnoty a procentuální podíly ploch v jednotlivých letech, konkrétně 2001 – 2006
(Tabulka URB 1-4).

4

Podíl
urbanizované
a
neurbanizované
plochy
v letech

2001

2002

2003

2004

2005

2006

URBANIZOVANÉ PLOCHY
[ha]

247,97

274,87

275,46

276,15

280,56

281,49

Český statistický úřad: Struktura výměry pozemků – rok 2006. Graf. [online] [cit. 2009-15-12]. Dostupné z WWW:

<http://vdb.czso.cz/vdbvo/grafdetail.jsp?go_l_10=1&potvrd=Zobrazit+graf&go_l_9=1&go_l_17=1&pro_3980528=531723&go_l_14=1&cislotab=MOS+B01&vo=graf&go_l_1
5=1&str=grafdetail.jsp&go_l_11=1&kapitola_id=1&go_l_12=1&go_zobraz=1&go_l_18=1&go_h=6&voa=graf>
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NEURBANIZOVANÉ
PLOCHY [ha]

562,41

535,53

544,02

543,34

538,93

538,01

URBANIZOVANÉ PLOCHY
[%]

30,60

33,92

33,61

33,70

34,24

34,35

NEURBANIZOVANÉ
PLOCHY [%]

69,40

66,08

66,39

66,30

65,76

65,65

Tabulka URB 1-4 Využití půdy na území obce Rudná

Podíl urbanizovaných a neurbanizovaných ploch a jejich vývoj v čase lze rovněž vyjádřit
graficky (Graf URB1- 1).

Podíl urbanizovaného území na správním území obce Rudná

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Rok
Urbanizované území

Neurbanizované území

Graf URB1- 1 Podíl urbanizovaného území na správním území obce Rudná – vývoj v letech 2001-2006

Na základě výše popsaných údajů o způsobu využívání půdy resp. území, lze sledovat index
územní dynamiky (resp. indikátor změny využití území). Oba indexy slouží jako ukazatele
dynamiky rozvoje sídla do volné krajiny, které zejména v porovnání s dynamikou vývoje
počtu obyvatel, dávají přehled o udržitelnosti takového rozvoje..
Pro výpočet indexu územní dynamiky se používá vzorec:

Kde:

UDIn je indikátor územní dynamiky (Urban Development Index) ve sledovaném roce roce n,
Uurb, n je rozloha urbanizovaného území obce ve sledovaném roce – roce n,
Uurb, n-1 je rozloha urbanizovaného území obce v roce předcházejícím roku
sledovanému – roce n-1.
8

Případová studie Rudná
k výzkumnému projektu MMR – WD 69-07-4 „Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování
a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů“.

Výsledky výpočtu jsou zpracované do tabulky a grafu a jsou pro město Rudná následující:

RUDNÁ
INDEX ÚZEMNÍ DYNAMIKY

2002

2003

2004

2005

2006

108,5

2,1

2,5

16,0

3,3

Tabulka URB 1-5 Tabulka výsledků indikátoru územní dynamiky obce Rudná v letech 2002 – 2006 – verze
meziročního porovnání

Sestrojené jednoduché grafické znázornění (Graf URB1-2) ukazuje meziroční srovnání
vývoje indexu územní dynamiky obce:
Vývoj indikátoru územní dynamiky - Rudná (2002 - 2006)
120,00
108,50

Hodnoty indikátoru územní dynamiky

100,00

80,00

60,00

40,00

20,00
16,00

2002

3,30

2,50

2,10

0,00

2003

2004

2005

2006

Rok

Graf URB 1- 1 Vývoj indikátoru územní dynamiky obce Rudná v letech 2002 – 2006, verze meziročního
porovnání

Jestliže zvolíme výpočet indikátoru tak, že vyhodnocujeme změny využití území ke zvolené
základně, jedná se o index změny využití území obce. Postupujeme pomocí vzorce:

U

ILC n =  urb , n − 1 × 1000
 U urb , 0

kde

ILCn je index změny využití území (Index of the Landuse Change) ve sledovaném
roce - roce n,
Uurb, n je rozloha urbanizovaného území obce ve sledovaném roce – roce n,

9
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Uurb,0 je rozloha urbanizovaného území obce v roce 0 (doporučením jako základna je
rok, kdy byl schválen územní plán obce popř. v roce, kdy proběhlo SLDB5).
rokem 0 je v tomto případě rok 2001, kdy jsou na veřejně přístupných stránkách ČSÚ
dostupná nejstarší data o využití půdy na území obce Rudná. Kromě toho se jedná o rok
zatím posledního uskutečněného SLDB.
Výsledky sledování jsou potom následující:
Rok
Hodnota
změny
území

indexu
využití

n (2001)

2002

2003

2004

2005

2006

ILCn

108,5

110,9

113,6

131,4

135,2

Tabulka URB 1-6 Tabulka výsledků indikátoru změny využití územní obce Rudná v letech 2002 – 2006 – verze
výpočtu ke zvolené základně (rok 2001)

Získaná data opět můžeme pro přehlednost vyjádřit grafem:

Vývoj indikátoru změny využití území - RUDNÁ (2002 – 2006)
160

Hodnota indikátoru změny využití území

140

135,2
131,4

110,9
120

113,6
100

108,5

80

60

40

20

0
2002

2003

2004

2005

2006

Rok

Graf URB 1-3 Vývoj indikátoru změny využití území obce Rudná v letech 2002 – 2006 – verze výpočtu ke
zvolené základně

Vzhledem k tomu, že město Rudná se nachází v bezprostřední blízkosti hranice hlavního
města, se kterým je propojeno rychlostní komunikací, je dobře dopravně dostupné.
Samotné umístění města Rudná v blízkosti Prahy, s dobrou dopravní dostupností, je
pravděpodobně jedním z faktorů znatelného nárůstu stálých obyvatel ( v období 2001 – 2008
5

SLDB – Sčítání lidu, domů a bytů. Koná se jednou za 10 let pod patronací ČSÚ, nejbližší další
proběhne v roce 2011.
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o více než 42 % oproti roku 2001), kteří se usazují zejména v nově budované vilkové čtvrti
kolem Hořelického náměstí (na jih od ulice V Aleji). Samozřejmě nelze opomenout ani další
faktory, kterými jsou výrazné suburbanizační tendence současné společnosti a jež se
projevují zejména v zázemí velkých měst, hlavní město Prahu nevyjímaje. Jak je výše, v TAB
URB1-1 uvedeno, nejen že se od roku 2001 mírně zvýšila celková výměra města (do r. 2006
o 9 ha), ale mění se v dílčích případech i využití půdy na jeho území. Klesá podíl
zemědělské půdy a naopak se zvyšuje množství zastavěných ploch.

Obrázek URB1-2 Fotomapy rozrůstání zástavby v Rudné

Dokladem může být porovnání dvou leteckých snímků, které zachycují rozrůstání zástavby
ve zmiňované lokalitě, viz. Obrázek URB1-2, a to v letech 2002 - 2008.
Hustota osídlení obce
Dalším významným údajem o fungování a rozvoji obce je hustota osídlení.
Hustota osídlení celého správního území obce Rudná v jednotlivých letech je vypočtena dle
vzorce:

ρ celk =
n

p obyvn
S celk n

=

obyvatel
km 2

Analogicky je vypočtena hustota osídlení v urbanizované části obce:

ρ celk =
n

kde

p obyvn
U urb n

=

obyvatel
km 2

ρcelk je hustota osídlení obyvatelstva v sídle v roce n,
pobyv je počet obyvatel sídla v roce n,
Scelk, n je celková plocha správního území sídla v roce n,
Uurb,n je rozloha urbanizované části sídla v roce n.
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Při dalším výpočtu je užívána rozloha6 v jednotkách „km2“, ne v hektarech, jako
v předchozích případech.
Na základě výše uvedených zdrojů dat a výpočtů jsou získány následující údaje:
Obec Rudná
Hustota
osídlení
celého
správního
území
2
(obyvatel/km )

ρcelk

Hustota
osídlení
urbanizovaného území
2
(obyvatel/km )

Ρurb

Hustota
osídlení
urbanizovaného území
(obyvatel/ha)

Ρurb

2001

2002

2003

2004

2005

2006

385,62

392,90

410,02

428,19

456,13

487,98

12,60

11,58

12,20

12,71

13,32

14,21

1260,23 1158,37 1219,78 1270,69 1332,34 1420,65

Tabulka URB 1-7 Vývoj hustoty osídlení obce Rudná v letech 2001 - 2006

Hustota osídlení správního území v uvedených letech roste (v roce 2006 oproti roku 2001 o
více než 26 %). Významný podíl na této změně má nárůst obyvatelstva v posledních letech.
Jsou zde jasně patrné suburbanizační tendence. Území Rudné je jednou z cílových destinací
suburbanizačních procesů, což se pozitivně projevuje zejména na věkovém složení
obyvatelstva, jehož převažující část je v ekonomicky aktivní fázi života.

6

2

Pro přepočet 1 km = 100 ha
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2.2 URB2 – Mobilita a místní přeprava cestujících
Indikátor mobilita a místní přeprava cestujících si klade za cíl zjistit aktuální model mobility
občanů. Ten je důležitý jak z hlediska kvality života přímých účastníků (čas věnovaný
cestování, četnost dopravních komplikací, náklady, atd.), tak z hlediska dopadů mobility na
životní prostředí.
Pro zjišťování úrovně tohoto indikátoru je využíváno dotazníkového šetření. Výhodné je
spojit toto dotazníkové šetření se zjišťováním indikátoru SOC 3: Spokojenost a participace
na věcech veřejných.
Doporučená forma dotazníku (či jeho části) je nastíněna v tabulce URB2-1.
Cesta
č.

Cesta
V rámci
sídla

Mimo
sídlo

Způsob
dopravy

Důvod/Druh

Doba trvání
cesty (min.)

1
2
n
Tabulka URB2- 1 Dotazník pro zjišťování indikátoru URB2 – Mobilita a místní přeprava cestujících

Kde:
•

důvodem/druhem cesty je: škola, práce, rekreace, společenské vztahy, nákupy a jiné
osobní důvody;

•

způsob dopravy je: pěšky, na kole, motocyklu nebo mopedu, osobním autem (podle
možnosti specifikovat, zda jako řidič nebo spolucestující), hromadnou dopravou
(autobus, tramvaj, metro, místní železnice); kombinovaný způsob „zaparkuj & jeď“7
(použití osobního auta a veřejné hromadné dopravy) nebo ostatní (např. taxi,
kolečkové brusle…).

Tento dotazník je možno především v případě malých obcí rozšířit o doplňující otázky pro
respondenty, kteří k dopravě používají osobní automobil nebo volí variantu „park&ride“ o
další – zpřesňující otázky, kde
•

místem pro parkování mohou být: soukromé parkoviště, veřejné parkoviště (placené)
nebo bezplatné parkoviště;

•

počet cestujících značí, zda automobil přepravoval pouze řidiče, řidiče a jednoho
spolucestujícího či řidiče a více, než jednoho spolucestujícího;

•

důvody volby těchto druhů přepravy mohou být: tato přeprava je rychlejší,
pohodlnější, vykazuje nižší náklady, neexistují jiné způsoby dopravy (žádná přijatelná
hromadná doprava), časté špatné počasí nebo jiné důvody, které je nutno stručně
specifikovat. Vybírány jsou maximálně 2 důvody.

Vzhledem k umístění Rudné a předpokládané skladbě využívání dopravních prostředků byla
rozšířená verze otázek použita.

7

Ekvivalent anglického termínu „park&ride“.
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Dotazníkové šetření proběhlo v termínu od 16.11.2009 do 16.11.2009 a zúčastnilo se ho 139
respondentů s tím, že doporučený počet respondentů se pohybuje kolem 0,5% obyvatel
sídla. V případě města Rudné to představuje téměř 22 lidí, což nepředstavuje dostatečný
vzorek respondentů. Pro případ malých měst nad 2000 obyvatel je minimální hranice počtu
dotazovaných respondentů na úrovni 100 jedinců (v případě vesnických sídel do 2000
obyvatel je minimální hranice snížena na 50 respondentů).

Ostatní

4

Kombinovaný způsob

7

Hromadná doprava

spolu- jezdec

Osobní
automobil
řidič

Motocykl/moped

Bicykl

Pěšky

Výsledky dotazníkového šetření jsou shrnuty do následujících tabulek:

Celkový počet za den
v rámci
sídla

Počet cest za den v %

13

2

44,8 6,9

0

3

24,1 13,8 10,3

0

0

Celkový počet za den
ze
sídla

Počet cest za den v %
CELKEM CEST za den

13

36

18

106

3

22,1

11

65

1,84

109

3

2

43

22

Tabulka URB2- 2 Formulář pro vyhodnocení výsledků dotazníku pro indikátor URB2 – Mobilita a místní přeprava
cestujících – část 1

resp.

Škola

Práce

Rekreace,
společenská
zábava

Nákupy

Průměrná
denní
doba
strávená
cestou (min)

18

30

25

20

Průměrný
denní
počet km na osobu

2

20

20

10

Zpáteční
cesta

Tabulka URB2- 3 Formulář pro vyhodnocení výsledků dotazníku pro indikátor URB2 – Mobilita a místní přeprava
cestujících – část 2

a
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Místo

Soukromé parkoviště

Veřejné placené
parkoviště

Veřejné
neplacené
parkoviště

12

8

45

řidič: 5

řidič: 8

řidič: 19

spolujezd.: 7

spolujezd.: 0

spolujezd.: 26

pro parkování
Počet
cestujících

Důvod zvolení
automobilu

Rychlejší

Pohodlnější

38

26

Levnější

Nedostupná
hromadná
doprava

Špatné
počasí

Jiné

1

Tabulka URB2- 4 Formulář pro vyhodnocení výsledků dotazníku pro indikátor URB2 – Mobilita a místní přeprava
cestujících – část 3

Tyto tabulky jsou, jestliže je v obci prováděno pravidelné dotazníkové šetření, podkladem pro
tvorbu grafů. Pro město Rudnou lze graficky znázornit jen některé veličiny.
Úroveň mobility obyvatel na úrovni sídla
Průměrný denní počet cest obyvatel sídla vypovídá o vhodnosti skladby nabídky služeb,
zaměstnání i bydlení ve sledované lokalitě. V případě města Rudná je situace specifická.
Velký podíl obyvatel dojíždí za prací mimo obec, stejně tak využívá služeb v hlavním městě,
aniž by to muselo přímo avizovat jejich absenci v místě bydliště. Čím méně cest musí
obyvatelé v rámci každodenních „povinností“ uskutečnit, tím lépe pro obyvatele i pro sídlo
samotné. Stejně jako u dalších indikátorů, i zde je však třeba sledovat především vývoj
indikátoru v čase, protože místní podmínky se mezi jednotlivými sídly mohou výrazně lišit.
K tomuto šetření došlo poprvé. Dne 30.4.2008 byly na webových stránkách města
zveřejněny výsledky provedeného dotazníkového šetření pro obyvatele (výsledky viz.
http://www.mestorudna.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14331&id=153777&p1=1284),
jehož součástí byly i otázky týkající se spokojenosti s dopravou.
Otázky obou šetření se ve formulaci liší, proto nelze na první šetření navázat, pouze vzít
v potaz jeho výsledky.
Při existenci časových řad výsledků opakovaných dotazníkových šetřeních lze graficky
znázornit vývoj průměrného počtu cest jednoho obyvatele za den. Stoupající počet denních
cest hovoří nejen o zvyšování mobility obyvatel, ale zároveň o nevhodném rozdělení funkcí
v sídle (např. rušení prodejen v centru města a přesouvání kupujících do nákupních center
na okraji města). Vzhledem k tomu, že časové řady v případě Rudné nejsou k dispozici,
nelze graf sestrojit.
Průměrný počet cest na jednoho obyvatele obce (bez rozlišení místa cíle dopravy)
vyplývající z dotazníkového šetření činní 1,38 cesty/občana.
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Průměrné denní vzdálenosti a čas strávený na cestě
Následovat by měl dle pokynů metodiky graf znázorňující vývoj vzdálenosti, kterou obyvatelé
denně urazí na svých cestách do školy, zaměstnání a za zábavou. Prodlužování vzdáleností
naznačuje nejen zvyšování mobility obyvatel, ale zároveň nevhodné rozdělení funkcí v sídle
(např. rušení prodejen v centru města a přesouvání kupujících do nákupních center na okraji
města).
Ovšem tak jako v předchozím případě nelze, v případě Rudné, čerpat z časových řad tohoto
indikátoru. Výsledkem prvního měření je průměrná denní vzdálenost na 1 obyvatele ve výši
13 km.
Časová náročnost přesunů obyvatel sídla na cestách do školy, zaměstnání a za zábavou má
svou vypovídací schopnost. Prodlužování časové náročnosti cestování ukazuje na postupné
zhoršování dostupnosti jednotlivých funkcí města způsobené houstnoucí dopravu a také
často nevhodným rozdělením funkcí v sídle (např. rušení prodejen v centru města a
přesouvání kupujících do nákupních center na okraji města). V případě města Rudná nám
tento ukazatel ovlivňuje blízkost významného centra v lehce dosažitelné vzdálenosti.
Z důvodu neexistujícího kontinuálního zjišťování tohoto údaje lze zveřejnit pouze výsledek
prvního měření, který zachycuje průměrnou denní dobu strávenou obyvateli obce na cestě
na úrovni 23 minut a 15 vteřin.
Podíl jednotlivých druhů dopravy na přepravě cestujících
Jedním z významných typů zjišťování mobility a místní přepravy cestujících je zjišťování
jednotlivých druhů doprav. Následující graf vyhodnocuje percentuální podíly využití
jednotlivých typů dopravy souhrnně za všechny cesty v sídle.

Podíl jednotlivých druhů dopravy na přepravě cestujících

Ostatní; 0%
Pěšky; 7%
Bicykl; 1%
Kombinovaný způsob; 2%

Motocykl/moped; 0%
řidič
Osobní automobil; 22%

Hromadná doprava; 57%
spolu- jezdec; 11%

Graf URB2-4 Podíl jednotlivých druhů dopravy na cestách obyvatel města Rudná v roce 2009
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Rozdělením jednotlivých druhů dopravy na ekologicky šetrné tzv. „měkké“ (městská
hromadná doprava (MHD), veřejná hromadná doprava (vlaky, autobusové spoje), pěší,
cyklistická, motocyklová a ostatní doprava) a ekologicky nešetrné tzv. „tvrdé“ (individuální
automobilová doprava (v případě, kdy je respondent řidičem i spolujezdcem)) lze vyhodnotit
udržitelnost chování obyvatel sídla v oblasti využívání dopravy, jak ukazuje Graf URB2-5.
Druhy dopravy dle dopadů na živ.prostředí

"Tvrdá" doprava
35%

"Měkká" doprava
65%

Graf URB2-5 Podíl „měkkých“ a „tvrdých“ druhů dopravy na cestách obyvatel města Rudná v roce 2009

Absolutní hodnocení poměru měkké a tvrdé dopravy není jednoduchou záležitostí. Je vždy
nutno přihlédnout k místním podmínkám. Pro velká města platí jako ideální obecný poměr
80:20 ve prospěch měkkých forem dopravy. Se zmenšující se velikostí sídla klesá nabídka
alternativních forem dopravy na úkor dopravy automobilové. Než absolutní statická čísla je
proto vhodnější komentovat vývoj indikátoru v čase.
Dle zjištěných hodnot ve městě Rudná je dostupnost města veřejnou dopravou dobrá.
Frekvence spojů veřejné dopravy je zhruba 1 za 10 minut (v brzkých ranních či pozdních
nočních hodinách jsou intervaly delší cca 15 – 30 min; naopak během pracovního dne se
rozmezí zkracuje až na 1 spoj za 4 minuty). Počet zastávek na páteřní komunikaci je délce
celé obce 6, z mapového podkladu odhadnutá nejdelší vzdálenost mezi jednotlivými stáními
je cca 500 m. Z šetření provedeného městem vyplývá spokojenost občanů s veřejnou
dopravou.
Problémem je spíše zatíženost města dopravou soukromou, zvláště pak nákladní a s ní
spojené negativní vlivy na životní prostředí i pohodu obyvatel. Otázka snížení hluku a
znečištění ovzduší jako důsledku vysoké dopravní zátěže páteřní komunikace je již
předmětem činnosti městského úřadu.
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2.3 URB3 – Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb
Zjišťování dostupnosti místních veřejných prostranství a služeb proběhlo na základě dat
získaných z veřejné databáze ČSÚ:
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=5&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1
&cislotab=MOS+ZV01&pro_4382338=554979&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp ;
místního šetření a
také s využitím veřejné databáze jízdních řádů: www.idos.cz.
Jednotlivé veřejné služby a veřejná prostranství jsou ve sledované v obci buď přímo
zastoupena (odpověď „ano“, anebo se o obci nenaházení – odpověď „ne“). Jestliže se
sledovaná služba v obci nenachází, zjišťujeme, zda se nevyskytuje v okolních obcích, které
jsou dosažitelné veřejnou dopravou do 30 minut jízdy (dostupnost služby musí být zajištěna
veřejnou dopravou v dostatečném rozsahu, tzn. minimálně 2x denně ve vyhovujících časech
(ráno mezi 6. a 8. hodinou, odpoledne mezi 15. a 18. hodinou) a se zajištěním vratného
spoje. Zjišťuje se pomocí veřejné databáze jízdních řádů: www.idos.cz.

dostupnost
v obci

téma

[ano/ne]
1.1 veř. prostranství rekr. a obytná > 5000m

2

ano

dostupnost
v dojezdové
vzdálenosti
[min]
Nelze nahradit
dojezd. vzdál.

2 hřiště
dětská hřiště

ano

volně přístupná hřiště

ano

Nelze nahradit
dojezd. vzdál.

3 prodejny potravin
s čerstvým ovocem a zeleninou

ano

s čerstvým pečivem

ano

4 zastávky veřejné dopravy

ano

5 mateřské školy

ano

6 základní školy

ano

Nelze nahradit
dojezd. vzdál.

7 zdravotní služby společně
zdrav. služby - Všeobecné lékařství

ano

zdrav. služby - Praktické zubní lékařství

ano

zdrav. služby - Pediatrie

ano

zdrav. služby - Gynekologie a porodnictví

ne

20

kontejnery na papír

ne

kontejnery na plasty

ne

Nelze nahradit
dojezdovou
vzdáleností

kontejnery na sklo

ne

8 nádoby na separovaný odpad
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Tabulka URB3- 1 Vyhodnocení indikátoru Dostupnost veřejných prostranství a služeb v obci Rudná

Řada dat je dohledatelná s využitím veřejně dostupných databází. Příkladem mohou být
základní školy:

Obrázek URB3- 1 Lokalizace základních škol ve městě Rudná pomocí volně přístupně webové mapové služby
(www.mapy.cz)

Dostupnost zastávek autobusu je – vzhledem k jejich počtu v obci dobrá. Problémem je
spíše pěší dostupnost vlakových zastávek, vzhledem k jejich umístění a vysoké dopravní
zátěži přístupové komunikace. Umístění obou zastávek znázorňuje obrázek (URB3-2).
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Obrázek URB3- 2 Vlakové zastávky města Rudná

Kontejnery na separovaný odpad nejsou v obci provozovány. Obyvatelé mají možnost tento
druh odpadu pravidelně odevzdávat na místě k tomu určeném (sběrný dvůr). Co se týče
zabezpečování čistoty ve městě, jsou v pravidelných intervalech umístěny odpadkové koše a
to nejen v centru města, ale také na odlehlejších komunikacích.

Obrázek URB3- 3 Odpadkové koše v Rudné

Důvodem pro nevyužívání nádob na separovaný odpadem v obci je neukázněnost občanů,
kteří neudržovali pořádek v přiléhajícím okolí kontejnerů a následným stížnostem v blízkosti
bydlících obyvatel. Dílčím problémem je odkládání separovaného odpadu na místo k tomu
určené mimo stanovené termíny.
Nedostatky týkající se nádob na separovaný odpad a úroveň kvality veřejných prostranství
jsou zmíněny ve Změně č.3 územního plánu sídelního útvaru město Rudná (8/2009) a ve
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Strategickém plánu rozvoje města Rudná (2008), jako témata vybraná k řešení. Zdravotní
služby v obci jsou (podle oficiálních údajů ČSÚ až na ordinaci gynekologa; oproti tomu na
webových stránkách města je uvedena ordinace tohoto specialisty s dvěma ordinačními dny)
dostupné. Přesto někteří obyvatelé využívají služeb lékařů v hlavním městě. Otázkou do
budoucna je kapacita stávajících lékařských ordinací v porovnání s nastoleným tempem
růstu počtu (a věkového složení) obyvatel za posledních několik let. Na druhou stranu se dá
do budoucnosti (vzhledem k omezené zastavitelnosti území obce) předpokládat snižování
tempa růstu počtu obyvatel.
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3.

ENVIRONMENTÁLNÍ INDIKÁTORY
3.1 ENV1 – Kvalita ovzduší

3.1.1 Hodnoty znečištění prostředí atmosférickými polutanty (PM10/rok a Nox/rok)
Jde o stěžejní hodnoty znečištění ovzduší, které ovlivňují lidské zdraví a kvalitu života.
Podle dopravního průzkumu, který proběhl v březnu letošního roku (2008) na Masarykově
ulici, projede denně městem cca 10 400 automobilů, z toho 2 200 lehkých nákladních
automobilů a kamionů. Rada města se proto rozhodla pořídit měření čistoty ovzduší Měření
proběhlo v polovině května 2008. Měřily se stejné látky a na stejných místech jako v roce
2001, navíc měření prováděla totožná firma. Proto bylo možné udělat i porovnání
naměřených hodnot z obou let. Např. pokud jde o polétavý prach PM10, došlo k překročení
hygienického limitu, i koncentrace NO2 jsou vysoké. Nárůst koncentrací je u polétavého
prachu PM10 o 60%, u NO2 o 39,5%. Tyto látky přispívají k zvýšení předčasné úmrtnosti a
zvyšují pravděpodobnost vzniku nádorových onemocnění. Z porovnání naměřených hodnot v
Rudné s aktuálními výsledky měření Českého hydrometeorologického ústavu na pražských
městských stanicích vyplývá, že kvalita ovzduší je na Masarykově ulici ve špičkách mnohdy
horší nebo srovnatelná s výsledky stanic ve výrazně zatížených částech Prahy.8

Obrázek ENV01- 1 Pole roční průměrné koncentrace PM10 v roce 20089

Podle mapových výstupů ČHMI10 se Rudná nachází v oblasti s roční průměrnou koncentrací
PM10 v rozmezí hodnot 20-30 mikrogramů na metr krychlový.
V případě Rudné je velmi nerozvážné odvozovat údaje od nejbližších měřicích stanic (např.v
Berouně, i když i tam vychází hodnoty PM10 velmi špatné), zvláště vzhledem k vysoké
dopravní zátěži města.

8

MÚ v Rudné: Život v Rudné. Informační měsíčník pro občany města, č. 9/2008, 50.ročník, str. 2/12. . [online] [cit. 2009-15-12].
Dostupné z WWW: <http://www.mestorudna.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=14331&id_dokumenty=189948>.
9

Zdroj: ČHMI [online] [cit. 2009-15-12]. Dostupné z WWW: <http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/gif/oII42x7PM10rp.gif>.

10

ČHMI – Český hydrometeorologický ústav. Webové stránky www.chmi.cz .
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11

Obrázek ENV01- 2 Mapa roční průměrné koncentrace PM10 v letech 2004-2008 na vybraných stanicích v ČR .

V Rudné či jejím okolí není stálá automaticky měřící stanice zjišťující pravidelně kvalitu
ovzduší. Měření bylo provedeno, jak je výše uvedeno, v roce 2001 a 2008.

Obrázek ENV01- 3 Dopravní zatížení těžkou dopravou v Rudné

11

Upraveno podle zdroj: ČHMI [online] [cit. 2009-15-12]. Dostupné z WWW:

<http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/gif/oII42x7PM10rp.gif>.
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3.1.2 Hlučnost
Hodnoty znečištění prostředí hlukem (dB den a noc) jsou poměrně závažnou
charakteristikou prostředí v daném místě. Hlučnost je zásadní faktor ovlivňující kvalitu životu
a zejména fyzickou pohodu obyvatel. Principielně je akceptovatelná denní hlučnost ve
vnějším prostředí 60 dB a noční hlučnost pak 50 dB.
Hlavními zdroji hluku v Rudné a zázemí jsou silniční tahy, ať už se jedná o dálnici D5 či
rychlostní komunikaci II/605.
V dubnu roku 2008 bylo v Rudné uskutečněno na základě podnětu městského úřadu
reagujícího na stížnosti občanů na Masarykově ulici měření hluku. Hluk přesáhl povolené
limity jak v denních, tak i v nočních hodinách. V noci bylo naměřeno o neuvěřitelných 17 dB
více, než stanoví hygienická norma.12
Ze Strategické hlukové mapy ČR 2006 (Obrázek ENV01-4) vyplývá, že znečištění ovzduší
v nejbližším okolí města bylo prováděno kolem dálnice, která prochází nedaleko Rudné.

Obrázek ENV01- 4 Výřez hlukové mapy13

Z výřezu mapy je patrné, že hlukem z dálnice jsou částečně ohroženi také obyvatelé
přísedící zástavby, kteří spadají do úrovně hluku 65-70 dB ve dne i v noci, jen s tím rozdílem,
že v noci se pásmo s touto výší znečištění zvyšuje.

3.1.3 Přítomnost zdrojů znečištění ovzduší
Přítomnost zdrojů znečištění ovzduší signalizuje jak je kvalita ovzduší v daném sídle podle
povětrnostních podmínek ovlivněna i dálkovým zdrojem znečištění, tedy který není v daném
sídle, případně jej zásadně ovlivňuje. Jde o doplňující údaj zpřesňující popis místa.
V Integrovaném registru znečištění (IRZ) nebyl pro ohlašovací rok 2008 v Rudné nahlášen
žádný únik či přenos.

12

13

MÚ v Rudné: Život v Rudné. Informační měsíčník pro občany města, č. 9/2008, 50.ročník, str. 2/12. [online] [cit. 2009-15-12].
Dostupné z WWW: <http://www.mestorudna.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=14331&id_dokumenty=189948>.
Autor: Ekola group, spol. s r.o. Praha pro Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 2006.
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Obrázek ENV01- 5 Mapa zdrojů znečištění ovzduší v okr. Praha-západ

Nejbližším zdrojem znečišťování ovzduší (viz Obrázek EV01-5) byla v roce 2007 Černošická
čistírna s.r.o. s emisemi tetrachlorethylenu.
Vzhledem k tomu, že město nemá stávající zátěž, je město udržitelné.

3.1.4 Znečištění radonem
Znečištění území radonem v daném místě (dle map a měření ČGS) je jednou z charakteristik
ovlivňujících zdraví obyvatel a kvalitu života, včetně doby dožití. Radon ovlivňuje život
z mnoha hledisek a proto je jeho zvýšená koncentrace závažným limitem osídlení.

14

Obrázek ENV01- 6 Mapové znázornění znečištění radonem na území obce

14

Radonové mapy pořízené pro Ministerstvo zdravotnictví ČR
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Výskyt radonu velmi silně závisí na kvalitě a tvaru podloží. Rudná se nenachází v zóně
nejvyššího nebo vyššího středního radonového rizika.

3.1.5 Zařazení do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v rámci ČR
Jedná se o standardní ukazatel kvality ovzduší v rámci ČR i jednotlivých krajů, který svědčí o
kvalitě života v obci v předchozím období a o jejích tendencích.
Území pod správou stavebního úřadu Městského úřadu Rudná je zahrnuto, podle sdělení
odboru ochrany ovzduší MŽP uveřejněného ve Věstníku MŽP, mezi oblasti se zhoršenou
kvalitou ovzduší, s odůvodněním překročení imisního limitu PM10 denního na 100 % území.
Jedná se o vymezení oblastí na základě dat z roku 200515.
Pro ilustraci následují vybrané hodnoty ze Středočeského kraje. Překročení imisního limitu
(LV) a cílového imisního limitu (TV) v rámci dvou obcí s rozšířenou působností České
republiky (bez přízemního ozonu), v roce 2008.

PM10

PM10

NO2

Benzen

As

Cd

BaP

36.
Obce s
Souhrn
Souhrn
Zóna/
roční překročení roční roční roční překročení
rozšířenou roční max. roční
aglomerace
průměr průměr průměr
působností průměr 24h průměr průměr
LV
TV
>6
>5
>40 průměr >40
>5
>1
-3
-3
-3
-3
-3
ng.m ng.m ng.m-3
µg.m
>50 µg.m
µg.m
-3
µg.m

Beroun
Středočeská Černošice

-

1,4

0,2

-

1,6

-

-

4,6

4,6

-

0,5

1,6

-

1,8

2,3

-

4,6

6,7

Tabulka ENV01- 1 Překročení imisního limitu (LV) a cílového imisního limitu (TV) v rámci vybraných obcí s
rozšířenou působností ve Středočeském kraji (bez přízemního ozonu), % plochy územního celku, 2008.

Z hlediska kvality života je v rámci tohoto indikátoru posuzováno, jestli je obec nebo město
začleněno do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, a pokud ano, pak je –li tam zařazena
nadpoloviční část sídla.
Vzhledem k tomu, že celé území Rudné je zahrnuto mezi oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší, jedná se o neudržitelný rozvoj z hlediska kvality ovzduší a života.

15

VEJR, M.: Rudná III - Skladová hala - Rozptylová studie, Svazek č. 3. Tebodin Czech Republic, s.r.o., str.6. Praha leden 2008.
[online] [cit. 2009-15-12]. Dostupné z WWW: <http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=STC817>.
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3.2 ENV2 – Kvalita pitné vody v obci a jejích zdrojů v poměru k produkci a likvidací
odpadní vody na obyvatele sídla
Vlastní obec Rudná je zásobována vodou z vlastní distribuční sítě, jako zdroj vody zde slouží
vodovodní řad DN 600 “Zadní Kopanina – Beroun”, který je ve správě akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Beroun. Společnost Technické služby Rudná je majitelem a
provozovatelem vodovodního řadu v Rudné. Dodávka pitné vody je zajištěna z vodojemu
umístěném v k.ú.Hořelice, zdrojem pitné vody je dálkový přivaděč Želivka. Z vodojemu jsou
dále zásobeny pitnou vodou obce Drahelčice a Nučice.16
3.2.1 Kvalita pitné vody a odpadní vody a % jejího čištění na ČOV
Dodávka pitné vody je zajištěna z vodojemu umístěném v k.ú.Hořelice a zdrojem pitné vody
je dálkový přivaděč Želivka.
Kvalita dodávané pitné vody splňuje limity podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
č.252/2004 sb. Rozbory pitné vody jsou pravidelně prováděny akreditovanou laboratoří.
Jedním z kvalitativních ukazatelů pitné vody je tvrdost vody a ta v distribuční síti činí
1,09 mmol/l.17
Parametr kvality vody / rok 2009
Dusičnany, NO3 [mg/l]

26,2

Dusitany, NO2 [mg/l]

0,02

Reakce vody , pH

7,75

Sírany,

2SO4 [mg/l]

47,7

Vápník a hořčík, Ca a Mg

1,18

Železo, Fe

0,049

Amonné ionty, NH4 [mg/l]

0,05

-

Chloridy, Cl

21,3

Vápník,

35,4

Vápník a hořčík

1,18

Escherichia
KTJ/100 ml

coli

0

Koliformní bakterie
KTJ/100
0
ml
Tabulka ENV02- 1 Záznamy o kvalitě pitné vody ve vodovodu Rudná, leden 2008

3.2.2 Procenta odpadní vody
Společnost Technické služby Rudná a.s. je provozovatelem kanalizační sítě v Rudné a
provozovatelem čistírny odpadních vod (ČOV) Rudná. Síť i ČOV jsou v majetku města
Rudná. Kanalizace v Rudné je v současné době jednotná. ČOV Rudná zajišťuje čištění
splaškových vod z Rudné, Drahelčic a části Chrášťan. V důsledku intenzivní výstavby v
16

17

DHV CR, spol. s r.o.: Strategický plán rozvoje města Rudná. Praha, červenec 2008. str.68. [online] [cit. 2009-15-12]. Dostupné
z WWW: <http://www.mestorudna.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=14331&id_dokumenty=189948>.

Web Technický služeb Rudná, a.s. (www.tsrudna.cz)
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Rudné dochází k postupné intenzifikaci ČOV. Poslední investiční akcí do této oblasti bylo
vybudování dekantační odstředivky kalů. Součástí kanalizačního řadu je i 8 přečerpávacích
stanic splaškových vod. Kvalitu vyčištěných vod rovněž sleduje akreditovaná laboratoř.18
Celkový objem vyčištěných splaškových vod byl v roce 2008 ve výši 454 656 m3.
Město Rudná provozuje prostřednictvím svých Technických služeb provoz vodovodů i
kanalizace. Městská kanalizace je napojena na ČOV Rudná.
Údaj o procentech čistění odpadních vod z obce, či města svědčí o vlivu sídla na povrchové
vody i podzemní vody a jejich rezervy v okolí. Za zásadní a neudržitelný faktor rozvoje lze
považovat, když sídlo s více jak 2000 obyvateli nečistí odpadní vody, případně čistí z méně
než 70%, případně s méně než 65% účinností. Pak jde o zásadní neudržitelný postup
v rozvoji. V případě Rudné je tento ukazatel uspokojivý. Dle odhadu Technických služeb jsou
v obci všichni napojeni na městskou kanalizaci, odpadní vody pak tedy končí v čističce.

3.2.3 Počet osob napojených na vodovod
Dle informace od Technický služeb Rudná je na vodovod napojeno 100% obyvatel.
Pro udržitelný rozvoj obce je nutné zajištění pravidelné a nepřetržité dodávky pitné vody,
proto je podstatnou veličinou % občanů napojených na vodovod. Ve větších sídlech nikdy
nejde o 100% obyvatel a také číslo většinou již od určité hodnoty stagnuje. Jsou části obcí,
které nelze na vodovod smysluplně napojit, a zároveň mají dostatečný zdroj podzemní vody.

3.2.4 Čistírna odpadních vod
Čistírna odpadních vod v Rudné je a provozují ji Technické služby Rudná.
Účinnost čištění odpadních vod čističkou odpadních vod v roce 2008 se pohybovala u
většiny druhů znečišťujících látek nad úrovní 90 %. Např. u oxidovatelnosti (CHSKCr) byla na
úrovni 92,3 %. Nejnižší účinnost byla zaznamenána u fosfátů (Pcelk.) a to ve výši 74,6 %.
Celkově lze tedy město Rudná v oblasti kvality vody a odpadních vod hodnotit pozitivně.

18

DHV CR, spol. s r.o.: Strategický plán rozvoje města Rudná. Praha, červenec 2008. str.68. [online] [cit. 2009-15-12]. Dostupné
z WWW: <http://www.mestorudna.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=14331&id_dokumenty=189948>.
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3.3 ENV3 – Pohoda prostředí sídla
3.3.1 Produkce a složení komunálního odpadu na hlavu
Data týkající se množství a složení komunálního odpadu byla poskytnuta Technickými
službami Rudná. V obci probíhá pravidelný sběr tříděného odpadu, který není možné
odkládat průběžně do sběrných nádob na separovaný odpad.
Celkový objem komunálního odpadu nastiňuje následující tabulka.
tun celkem/rok
tun/na hlavu

2006
1352,88
0,338

2007
1607,94
0,38

2008
2009
1655,009 1831,272
0,377
0,407

Tabulka ENV03- 1 Množství komunálního odpadu obce Rudná, v letech 2006 – 2009

Frekvence vyvážení směsného komunálního odpadu z domácností odpovídá výši
zaplacených poplatků za odpad obci. Tuto činnost opět vykonávají Technické služby Rudná.
Větší objem odpadu je také možné odvézt rovnou do sběrného dvora.
Důležitou charakteristikou je podíl tříděného odpadu na celkovém vyprodukovaném
množství.
[t/rok]
tříděný odpad
netříděný
odpad

2006
321,200

2007
445,460

2008
518,189

2009
633,652

1 031,680 1 162,480 1 136,820 1 197,620

Tabulka ENV03- 2 Složení komunálního odpadu obce Rudná, v letech 2006 – 2009

V Rudné tříděný odpad v letech 2006 – 2009 představoval v procentuálním zastoupení 2334%ní podíl. Již z absolutních čísel uvedených v Tabulce ENV03-2 je patrná vzrůstající
tendence separované složky odpadu.
Technické služby (jako provozovatel sběrného dvora) vedou evidenci odpadu a to
v detailním roztřídění až na 48 druhů (rok 2009).

3.3.2 Koeficient ekologické stability
Jde o základní ukazatel ekologické stability (KES) v obci a na jejím katastrálním území. Jde
o podíl ekologicky významných ploch (lesy, pastviny, mokřady, rybníky, sady, louky, atd.) ku
plochám nízké ekologické stability (zastavěná plocha, orná půda, chmelnice, vinice a sady
s černým úhorem, atp.).
Obtížnost a pracnost vymezování územního systému ekologické stability (ÚSES) však
charakterizuje jeho nízký koeficient ekologické stability (který udává poměr ekologicky
stabilních a ekologicky labilních druhů pozemků a je označován jako KES – koeficient
ekologické stability). Velmi intenzivně využívaná krajina je kategorie pro území s KES do 0,4,
přitom Rudná má KES 0,04.19

19

DHV CR, spol. s r.o.: Strategický plán rozvoje města Rudná. Praha, červenec 2008. str.15. [online] [cit. 2009-15-12]. Dostupné
z WWW: <http://www.mestorudna.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=14331&id_dokumenty=189948>.

29

Případová studie Rudná
k výzkumnému projektu MMR – WD 69-07-4 „Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování
a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů“.

3.3.3 Zásobení Rudné energiemi
Město Rudná je plynofikováno, místní odběratelé jsou napojeni na místní plynovodní řad, ten
vychází z vysokotlakého plynovodu (VTL), jehož větev vede na severovýchod od města.
Územím prochází vedení velmi vysokého napětí (VVN) i vysokého napětí (VN), pro místní
odběratele, tj. domácnosti a firmy má však význam místní rozvodná síť 22kV, jejíž vedení se
napojuje v severovýchodní části (u železniční stanice) a na západní straně Rudné na
distribuční síť.20
Kvalita ovzduší ve městě, následně pak zdraví obyvatel a kvalita života, jsou zásadně
ovlivňovány zejména při vytápění nekvalitními pevnými palivy v domácích topeništích. Rudná
je připojená jak na plynovodní řad, tak do energetické sítě, existují zde tedy i alternativní
způsoby získávání tepelné energie. Při ekonomicky zdůvodněném převládnutí spalování
pevných paliv domácnostmi by se stav vychýlil k neudržitelnému rozvoji.

20

DHV CR, spol. s r.o.: Strategický plán rozvoje města Rudná. Praha, červenec 2008. str.68. [online] [cit. 2009-15-12]. Dostupné
z WWW: <http://www.mestorudna.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=14331&id_dokumenty=189948>.

30

Případová studie Rudná
k výzkumnému projektu MMR – WD 69-07-4 „Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování
a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů“.

4.

EKONOMICKÉ INDIKÁTORY
4.1 E1 - Hodnocení finanční stability a schopnosti realizovat budoucí investice
(ukazatel finančního zdraví)

Ukazatel finančního zdraví lze sledovat prostřednictvím veřejně dostupných dat (zejména
systém ARIS, jehož zřizovatelem je Ministerstvo financí ČR: http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/).
Pomocí jednoduchých výpočtů z dat pocházejících z konečných finančních výkazů za
příslušný kalendářních rok vyjadřuje ukazatel vývoj finanční situaci města z hlediska
minulosti, tj. 4 – 5 let (databáze ARIS shromažďuje finanční výkazy měst od roku 2001.
Tento přístup nabízí srovnání hospodářských výsledků města v uplynulých letech a
naznačuje trendy jeho vývoje do budoucna, což usnadňuje finanční plánování budoucího
vývoje (prognózování).
Data potřebná pro sledování ukazatele E1, v případě města Rudná, byla čerpána zde:
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/index.pl21.
Data jsou čerpána ve struktuře uvedené v Tabulce E1-1. Konkrétní údaje jsou vyplněny do
tabulky, která je součástí Přílohy č.1.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (podle let)
Část

Skupina položek

Název položky

III. Financování

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy

Třída 4 - Přijaté transfery
Pevné části IV.
Rekapitulace
příjmů,
výdajů, financování a jejich Třída 5 - Běžné výdaje
konsolidace
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Konsolidace příjmů
Konsolidace výdajů
Příjmy

I. Rozpočtové příjmy

Položky 42xx
Položky

Výdaje

II. Rozpočtové výdaje

Položky 5178
Položky 6143

Výkaz Rozvaha (bilance)
Dlužné cenné papíry k obchodování (Účet 253)
Rozvaha

B. Oběžná aktiva

Základní běžný účet (Účet 231)
Běžné účty peněžních fondů (Účet 236)

Tabulka E1- 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (podle let)

21

Konkrétně pro město Rudná je webový odkaz: http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/charakteristika.pl?ico=233773

31

Případová studie Rudná
k výzkumnému projektu MMR – WD 69-07-4 „Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování
a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů“.

Aby bylo možné nějak souhrnně zhodnotit hospodaření města, byly pro zjednodušené
vytvořeny 3 kategorie udržitelnosti (A, B, C). Na základě dosavadních zkušeností
s hospodařením měst (a jeho jednotlivých velikostních kategorií) byly ke každému z dílčích
výpočtů přiřazeny hodnoty, které lze považovat za optimální (A), únosné (B) a dlouhodobě
zcela neudržitelné (C). Každý z dílčích výpočtů má přiřazenu svoji váhu v procentech podle
toho, nakolik je jeho výsledek podstatný pro celkové vyhodnocení hospodaření města
v jednotlivém roce.
Souhrnná kategorie se přiřadí podle převažujících hodnot (se zohledněním jejich vah).
Finální výsledek pak lze interpretovat následovně:
A
Územní jednotka má optimální finanční stabilitu a vysokou schopnost realizovat do
budoucna své investice.
B
Územní jednotka je uspokojivě finančně stabilní a udržitelná za předpokladu
zachování alespoň stávajících hodnot rozšiřujících indikátorů.
C
Územní jednotka je finančně nestabilní, do budoucna velmi riziková a s ohroženou
schopností realizovat své investice. Neodpovídá kritériím ekonomické udržitelnosti.
Konkrétní souhrn výpočtů, intervaly hodnot, které odpovídají jednotlivým kategoriím, a
percentuálně vyjádřenou váhu jednotlivých výsledků znázorňuje následující tabulka:

Typ ÚSC

Indikátor

Provozní výsledek hospodaření

Běžné příjmy - běžné > 0
výdaje
≤0

Poměr přebytku běžného rozpočtu

Malá a
středně
velká
města

Požadované
hodnoty

Specifikace

Kapacita samofinancování

Krytí dluhové služby

Peněžní rezervy

A...

A > 80 %, B < 20 %, C = 0

B...

A < 80 %, B > 20 %, C < 30 %

C...

C ≥ 30 %

≥ 10
Podíl průměru přebytku
běžného rozpočtu na 0 - 10
běžných příjmech (%)
≤0
Podíl průměru přebytku ≥ 1,2
běžného rozpočtu a
1 – 1,2
kapitálových příjmů na
kapitálových výdajích
<1
> 1,2
Podíl průměru běžného
rozpočtu a splátek ze 1 - 1,2
závazků
≤1
≥1
Souhrn likvidních aktiv /
průměrný
přebytek interval (0, 1)
běžného rozpočtu
≤0

Tabulka E1- 2 Typy ÚSC
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V případě Rudné jsou výsledky pro roky 2001 až 2008 shrnuty v Tabulce E1– 3.

Tabulka E1- 3 Hodnocení ukazatele fin.zdraví města Rudná (2001-2008)

Celkové hodnocení ukazatele v jednotlivých letech na kategorii A, B, C záleží na převažující
kategorii u většiny hodnot, ovšem např. do kategorie A nelze zařadit územní jednotku, která
by – byť jen v méně významném kritériu – měla výsledek odpovídající neudržitelné skupině
C. Stejně tak pokud je podíl neuspokojivého hodnocení (tj. C) větší než cca třetinový, je
považováno celkové hospodaření obce (resp. města, územního celku) za neuspokojivé,
tudíž není podstatné zastoupení neboli podíl zbývajících hodnocení (tj. A a B).

Tabulka E1- 4 Konečné hodnocení ukazatele fin. zdraví

Z Tabulky E1 – 4 vyplývá, že Rudná spadá v letech 2001 až 2008 do kategorie s optimální
finanční stabilitou a vysokou schopností realizovat do budoucna své investice; výjimkou je
rok 2006, ve kterém lze obec zařadit do kategorie územních jednotek uspokojivě finančně
stabilních a udržitelných za předpokladu alespoň stávajících hodnot rozšiřujících indikátorů.
Grafické znázornění představuje Graf E1-1, kde výška sloupců ukazuje na stabilitu ukazatele
od nejnižší kategorie C (v případě Rudné ve zkoumaných letech nezastoupena) až po
nejvyšší, tj. kategorii A.
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Graf E1- 1 Grafické znázornění celkového hodnocení fin.zdraví města Rudné (2001-2008)

Provozní výsledek hospodaření za poslední rok
Výpočet byl prováděn pro rok 2008 (tj. všechna data použitá ve výpočtu pocházejí z výkazu
a rozvahy roku 2008).
Přebytek běžného rozpočtu = (Třída 1 Daňové příjmy + Třída 2 Nedaňové příjmy + Třída 4 Přijaté transfery) –
(Konsolidace příjmů - Konsolidace výdajů + Položka 42xx Investiční dotace + Třída 5 Běžné výdaje) + (Položka
5141 Placené úroky z úvěrů + 5178 Splátky leasingu + 6143 Investiční úroky)

Přebytek běžného rozpočtu
(39 448,55+3 857,32+10 264,98) – (5 839,24-5 839,24+0+42 496,91) + (1 292,55+0+0)=
53 570,85 – 42 496,91 + 1 292,55 = 12 366,49
Tento ukazatel je kladný, proto výsledek odpovídá dílčí hodnotě „A“ s 10% vahou.
Podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech
Ukazatel =

Přebytek běžného rozpočtu / (Třída 1 Daňové příjmy + Třída 2 Nedaňové příjmy + Třída 4
Přijaté transfery - Konsolidace příjmů)

Ukazatel = 12 366,49 / (39 448,55 + 3 857,32 + 10 264,98 – 5 839,24) = 12 366,49 /
47 731,61 = 0,259 (tj. 25,9 %)
Výsledná hodnota ukazatele je menší než 0 % a odpovídá dílčí hodnotě „A“ s 20 % vahou.
Krytí dluhové služby
Ukazatel krytí dluhové služby =
Přebytek běžného rozpočtu / (Položka 5141 Placené úroky z úvěrů + 5178 Splátky leasingu + 6143 Investiční
úroky + Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků22)

22

Tato hodnota je ve výkazech (včetně ARISweb) uváděna se záporným znaménkem, proto je třeba ji
do součtu dosadit po vynásobení * (-1).
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Ukazatel krytí dluhové služby = 12 366,49 / (1 292,55 + (-3 425) * (-1) ) = 12 366,49 /
4 717,55 = 2,621
Ukazatel krytí dluhové služby je < 1 a odpovídá dílčí hodnotě „C“ s 30% vahou. Tato
skutečnost sama o sobě (tj. nedostatek zdrojů z provozního hospodaření, tedy nedostatečný
přebytek běžného rozpočtu pro krytí splátek vyplývajících ze závazků ÚSC23) způsobuje
zařazení ÚSC do nejhorší souhrnné kategorie „C“, neboť je dosaženo hranice 30 %
ukazatelů odpovídajících této kategorii.
Peněžní rezervy / přebytek běžného rozpočtu
Peněžní rezervy = Účet 231 Základní běžný účet + Účet 236 Běžné účty peněžních fondů + Účet 253 Dlužné
cenné papíry k obchodování

Peněžní rezervy = 14 527,87 + 0 + 33,57 = 14 561,44
Peněžní rezervy / přebytek běžného rozpočtu = 14 561,44 / 12 366,49 = 1,177
Ukazatel dosahuje hodnoty menší než 0, proto odpovídá dílčí hodnotě „B“ s 30 % vahou.
Na základě kritérií indikátoru byla obec zařazena do kategorie „A“. Souhrnně lze tedy
konstatovat, že obec je v daném roce finančně stabilní, do budoucna málo riziková
z hlediska finanční stability a schopnosti realizovat své investice. Odpovídá kritériím
ekonomické udržitelnosti.
Tomuto hodnocení obec odpovídá, protože ve všech 4 kategoriích dosáhla velmi
uspokojivých výsledků. Žádná ze složek indikátoru se tomuto hodnocení nevymyká. Není
tedy třeba uvažovat nad důležitostí některé ze složek indikátoru, která by se vymykala.
Při komplexním hodnocení města je třeba si uvědomit, že se jedná o data pouze za 1 rok a
právě Rudná je důkazem, že je nutné sledovat časový vývoj kategorií, tedy zda se jedná o
dlouhodobý trend (což by pro ekonomickou budoucnost obce představovalo skutečně
závažný problém) nebo spíše o případ výjimečný. Jestliže vezmeme v potaz časovou řadu
za léta 2001 až 2008 v Rudné, můžeme v tomto časovém úseku obec hodnotit
z ekonomického hlediska kladně. Ve všech sledovaných letech (až na výjimku roku 2006)
byla jednoznačně zařazena do kategorie A, tedy obce s dobrou ekonomickou situací.
Rovněž je nezbytné uvést, že v důsledku ekonomické recese bude obcí s ojedinělým ročním
negativním výkyvem finanční situace (charakterizovaný právě přiřazením do kategorie „C“)
přibývat, a to zejména při hodnocení let 2009 – 2010.

23

Souhrn těchto splátek se v praxi běžně označuje jako tzv. dluhová služba.
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4.2 E2 - Stabilita a diverzifikace místní ekonomické základny
Ukazatel stability a diverzifikace místní ekonomické základny využívá v naprosté většině
veřejně dostupných dat (MOS - Databáze Městské obecní statistiky Českého statistického
úřadu). Indikátor je primárně zaměřen na nabídkovou stranu místního trhu práce, tedy
charakter zaměstnanosti (aktivity podnikatelských subjektů, pracovní příležitosti pro
obyvatele) a jeho možnou náchylnost k zásadním výkyvům (závislost na dominantním
zaměstnavateli, nedostatečná podnikatelská aktivita).
Počet podnikatelů v obci (rok 2008)
1 181 (z toho 869 živnostníků)
1 249 pro rok 2009
Počet podnikatelů na 1000 obyvatel (rok 2008)
268
Město se vyznačuje relativně dostatečnou podnikatelskou základnou, která představuje
zhruba 26 % obyvatel.
Počet podnikatelských subjektů v Rudné dle odvětvové struktury

1 181

Zemědělství, lesnictví, rybolov

15

Průmysl

137

Stavebnictví

116

Doprava a spoje

83

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství

360

Ostatní obchodní služby

325

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění

2

Školství a zdravotnictví

29

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

114

Tabulka E2- 1 Diverzifikace ekonomických činností (struktura podnikatelských subjektů dle odvětví) v obci
Rudná

Převažující ekonomickou činnost tvoří obchod a služby, což je u tohoto typu obce obvyklé.
Pro podrobnější vyhodnocení je třeba srovnání v rámci obdobné obce v kategorii Malá a
středně velká města.
Struktura podniků dle počtu zaměstnanců
Tento ukazatel vypovídá o rozložení zaměstnanosti dle velikosti podniků a umožňuje
identifikovat přítomnost dominantního zaměstnavatele, jehož ekonomická kondice ovlivňuje
stabilitu místního trhu práce. Pokud převažují mikropodniky a malé podniky, lze usuzovat na
významnou podnikatelskou aktivitu v obci. Z počtu středních a velkých podniků (vezmeme-li
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v úvahu velikost ÚSC podle počtu obyvatel), lze usuzovat na možnou přítomnost
dominantního zaměstnavatele, což může v případě jeho ekonomických potíží značně ohrozit
místní trh práce, a tedy i ekonomicky nepříznivě ovlivnit obyvatele dané územní jednotky.
Počet subjektů bez zaměstnanců

423

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikropodniky

121

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci – malé podniky

25

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci – střední podniky

9

Počet subjektů s > 249 zaměstnanci – velké podniky

3

Tabulka E2- 2 Struktura podniků v obci Rudná dle počtu zaměstnanců, rok 2008

Struktura podniků je vzhledem k velikosti obce adekvátní, převažují podniky bez
zaměstnanců, ovšem zastoupena je v počtu 3 subjektů i skupina velkých podniků. Velký
podnik s sebou přináší do obce mnoho pracovních příležitostí, ale je třeba brát v úvahu
dopad ukončení činnosti takového podniku ať už z jakéhokoliv důvodu, a to nejen na míru
nezaměstnanosti v obci.
Výnos daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti na jednoho
obyvatele
Smysl tohoto dílčího ukazatele spočívá ve sledování v čase – jakým způsobem se vyvíjí
podnikatelská aktivita v souvislosti s výběrem místních daní v ÚSC. Z hlediska tohoto trendu
pak má svůj význam sledovat trend růstu či poklesu této položky v návaznosti na trend růstu
či poklesu daňových příjmů (v ekonomické realitě let 2009 a 2010 lze očekávat pokles, proto
je vývoj této položky vypovídající z hlediska stability podnikatelského prostředí v období
hospodářské recese).
Položka 1112: 2 579,87 tis. Kč (r. 2008)
Počet obyvatel: 4 393 (r. 2008)
Výnos daně z příjmu FO na 1 obyvatele: 587,27 Kč
Obecně lze konstatovat, že podnikatelská aktivita v obci je dostatečná. Uvedené údaje je
třeba dále porovnat s registrovanou mírou nezaměstnanosti (indikátor SOC1). Vzhledem
k tomu, že v roce 2008, z něhož pocházejí tato data (ovšem neobsahuje ještě současné ani
očekávané dopady ekonomické recese) byla registrovaná míra nezaměstnanosti 2,19 %
(oproti průměrné míře nezaměstnanosti v celém Středočeském kraji 4%), potvrzuje tato
provázanost dostatečnou ekonomickou stabilitu místního trhu práce ve sledovaném roce.
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5.

SOCIÁLNÍ INDIKÁTORY

5.1 SOC 1 - Sociálně-demografická struktura
Sociodemografická struktura obyvatel obce obsahuje zhodnocení obyvatel obce dle jejich
postavení a role ze sociálně demografických, demografických, profesních, sociálních,
kulturních a dalších aspektů. Vybrané ukazatele mají za cíl identifikovat nejdůležitější jevy a
charakteristiky struktury obyvatel, jež se odráží v kvalitě života a promítají se v oblasti
sociální koheze: demografická, vzdělanostní, sociální, socioekonomická struktura obyvatel,
zaměstnanost, nezaměstnanost. Jako základní ukazatel byl zvolen vývoj počtu obyvatel,
doplněný o relativní migrační saldo. Struktura obyvatel z hlediska věku je podchycena
věkovým indexem (index stáří) a průměrným věkem.

5.1.1 Vývoj celkového počtu obyvatel
Vývoj počtu obyvatel vypovídá o vývoji obytné funkce obce a vzhledem k jeho charakteru a
podmíněnostem vývoje počtu obyvatel (věková struktura, zdravotní stav, přirozená měna,
atraktivita bydlení, dostupnost bydlení) ho lze považovat za jeden z nosných indikátorů
sociálního pilíře.
počet obyvatel k 31.12.2008

zdroj ČSÚ

Rudná: 4 393

Stř. kraj: 1 230 691

počet obyvatel k 31.12.2007

zdroj ČSÚ

Rudná: 4 226

Stř. kraj: 1 201 827

počet obyvatel k 31.12.2006

zdroj ČSÚ

Rudná: 3 999

Stř. kraj: 1 175 254

počet obyvatel k 31.12.2005

zdroj ČSÚ

Rudná: 3 738

Stř. kraj: 1 157 108

počet obyvatel k 31.12.2004

zdroj ČSÚ

Rudná: 3 509

Stř. kraj: 1 144 071

počet obyvatel k 31.12.2003

zdroj ČSÚ

Rudná: 3 360

Stř. kraj 1 135 795

počet obyvatel k 31.12.2002

zdroj ČSÚ

Rudná: 3 184

Stř. kraj: 1 128 674
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Graf SOC1- 1 Vývoj počtu obyvatel ve Středočeském kraji a Rudné, k 31.12.
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Celkový přírůstek počtu obyvatel v městě Rudná v roce 2008: 167
Střední stav obyvatel v roce 2008: 4 326
Celkový přírůstek počtu obyvatel v Rudné v roce 2007: 227
Střední stav obyvatel v roce 2007: 4 157
Celkový přírůstek počtu obyvatel v Rudné v roce 2006: 261
Střední stav obyvatel v roce 2006: 3 863
Celkový přírůstek počtu obyvatel v Rudné v roce 2005: 229
Střední stav obyvatel v roce 2005: 3 599
Celkový přírůstek počtu obyvatel v Rudné v roce 2004: 149
Střední stav obyvatel v roce 2004: 3 435
Celkový přírůstek počtu obyvatel v Rudné v roce 2003: 176
Střední stav obyvatel v roce 2003: 3 248
Celkový přírůstek počtu obyvatel v Rudné v roce 2002: 59
Střední stav obyvatel v roce 2002: 3 149
Celkový přírůstek počtu obyvatel v Rudné v roce 2001: 86
Střední stav obyvatel v roce 2001: 3 123
Celkový přírůstek počtu obyvatel v letech 2003 - 2008 byl v obci Rudná: 1033
Střední stav obyvatel jako aritmetický průměr 2003 a 2008: 3 876,5

index změny počtu
obyvatel k 31. 12.
roku 2008 k 31.12.
roku
předcházejícího
index změny počtu
obyvatel k 31. 12.
roku 2008 k 31.12.
roku 2003 (před pěti
lety)

obyvatel

2008:

obyvatel

2007:

1,039

počet
4393
počet
4226

obyvatel

2008:

obyvatel

2003:

1,307

počet
4393
počet
3360

Tabulka SOC1- 1 Index změny počtu obyvatel obce Rudné v letech 2003 - 2008

39

Případová studie Rudná
k výzkumnému projektu MMR – WD 69-07-4 „Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování
a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů“.

Nelze očekávat nepřetržitý růst počtu obyvatel, i když jak grafy (SOC1-1 a SOC1-2) ukazují,
je v Rudné trend růstu počtu obyvatel po celou dobu sledování. Do budoucna se dá ale
předpokládat stabilizaci počtu obyvatel. K této analýze přispěje vyhodnocení ukazatelů ve
vazbě na absolutní počet obyvatel a vývoj migrační měny.
Vývoj počtu obyvatel v Rudné v letech 2001 - 2008
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Graf SOC1- 2 Vývoj počtu obyvatel v obci Rudná za období 2001 – 2008

Počet obyvatel v Rudné má ve sledovaných letech stále rostoucí charakter. Od roku 2003
dochází k nárůstu počtu obyvatel o zhruba 200 jedinců ročně.

Relativní Saldo migrace – tj saldo migrace (počet přistěhovalých-počet vystěhovalých)
na 1000 obyvatel středního stavu
počet přistěhovalých v r. 2008
zdroj ČSÚ
Rudná: 233
počet vystěhovalých v r.2008

zdroj ČSÚ

Rudná: 109

počet přistěhovalých v r. 2007

zdroj ČSÚ

Rudná: 386

počet vystěhovalých v r.2007

zdroj ČSÚ

Rudná: 190

počet přistěhovalých v r. 2003

zdroj ČSÚ

Rudná: 258

počet vystěhovalých v r.2003

zdroj ČSÚ

Rudná: 71

Relativní migrační saldo Rudné je v roce 2008: 28,7
Relativní migrační saldo Rudné je v roce 2007: 47,1
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Relativní migrační saldo Rudné je v roce 2006: 58,8
Relativní migrační saldo Rudné je v roce 2005: 57,2
Relativní migrační saldo Rudné je v roce 2004: 43,4
Relativní migrační saldo Rudné je v roce 2003: 57,6

Saldo migrace v Rudné
Rok
1992

-6

1993

8

1994

11

1995

1

1996

22

1997

16

1998

102

1999

61

2000

134

2001

98

2002

56

2003

187

2004

149

2005

206

2006

227

2007

196

2008

124

Tabulka SOC1- 2 Saldo migrace v obci Rudná v letech 1992 - 2008 na 1000 obyvatel středního stavu

Pro srovnání jsou níže uvedena data za Středočeský kraj
počet přistěhovalých v r. 2008

39 739

počet vystěhovalých v r.2008

13 861

střední stav 2008:

1 216 772

počet přistěhovalých v r. 2007

43 053

počet vystěhovalých v r.2007

18 549

střední stav 2007:

1 187 032

počet přistěhovalých v r. 2003

24 710

počet vystěhovalých v r.2003

15 172

střední stav 2003:

1 131 404
41

Případová studie Rudná
k výzkumnému projektu MMR – WD 69-07-4 „Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování
a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů“.

Relativní migrační saldo 2008: 21,7
Relativní migrační saldo 2007: 20,6
Relativní migrační saldo 2003: 8,4
Migrační přírůstek je projevem atraktivity obce, podmíněné různými faktory: cenová
dostupnost, atraktivita a kvalita prostředí, pobídky pro migranty ze strany obce či developerů.
Zejména je nutné zvýšit pozornost při dosažení extrémních hodnot, a to dlouhodobých
negativních migračních sald i výrazných migračních přírůstků.
Město Rudná dosahuje růstu absolutního počtu obyvatel, který je rozdělen mezi migrační
přírůstek a přirozený přírůstek obyvatel. Graf SOC1-3 přehledně znázorňuje podíl
migračního vs. přirozeného přírůstku na celkovém počtu obyvatel v Rudné.

Podíl přírůstku obyvatel v Rudné 2002-2008
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Graf SOC1- 3 Podíl přírůstku obyvatel v Rudné 2002-2008

Počet obyvatel tedy celkově roste, jen v roce 2008 došlo k mírnému snížení jeho míry.
I nárůst počtu obyvatel s sebou může nést určité negativní projevy, a to například výrazné
narušení komunit (zvláště je-li přírůstek migrační výrazně vyšší než přirozený), růst
finančních nákladů na provoz obce atd. Vysoké hodnoty kladných migračních sald jsou
jedním z typických projevů suburbanizačního rozvoje, který se v Rudné bezesporu vyskytuje.
Relativní migrační saldo Rudné vykazuje dlouhodobě (ve sledovaných letech) kladný
charakter. Zajímavé je také srovnání relativních migračních temp Rudné a Středočeského
kraje, které v roce 2008 dosáhly obdobné úrovně (Rudná 28,7; Středočeský kraj 21,7).
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5.1.2 Věková, vzdělanostní, sociální, socioekonomická struktura obyvatelstva
Index stáří vypovídá o poměru složky poproduktivní a předproduktivní a velmi dobře může
být alarmujícím indikátorem nepříznivé věkové struktury obce.

Rudná
počet obyvatel ve věku 0-14 let k 31.12.2008

Rudná: 794

počet obyvatel ve věku nad 65 let k 31.12.2008

Rudná:569

Index stáří v roce 2008 = 71,66
počet obyvatel ve věku 0-14 let k 31.12.2007

Rudná: 730

počet obyvatel ve věku nad 65 let k 31.12.2007

Rudná:543

Index stáří v roce 2007 = 74,38
počet obyvatel ve věku 0-14 let k 31.12.2003

Rudná: 502

počet obyvatel ve věku nad 65 let k 31.12.2003

Rudná: 491

Index stáří v roce 2003 = 97,8
SO ORP Černošice
Index stáří v ORP Černošice 2008 = 69,68
Index stáří v ORP Černošice 2003 = 81,56
Středočeský kraj
Index stáří v kraji:

Středočeský kraj 2008 = 92,8
Středočeský kraj 2003 = 95,6

Hodnoty indexu stáří byly v této studii sledovány jak přímo ve městě Rudná, tak v příslušném
správním obvodu obce s rozšířenou působností Černošice a také ve Středočeském kraji,
jehož je Rudná součástí. Srovnáním indexu stáří v letech 2003 a 2008 dochází k poklesu
hodnoty tohoto indexu na všech třech úrovních.
Průměrný věk vypovídá o rozložení populace dle věku, představuje průměrný dokončený
věk vážený počtem osob v dané věkové kategorii, a tudíž komplexněji vypovídá o věkové
struktuře obce.
Průměrný věk v Rudné (2008): 38
Průměrný věk v Rudné (2003): 40
Průměrný věk ve Středočeském kraji (2008): 40
Průměrný věk ve Středočeském kraji (2003): 39,7
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Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Dostupnost těchto dat je pouze ze SLBD, tudíž je nutno uvažovat s určitou neaktuálností dat,
hodnoty tohoto indikátoru jsou srovnatelné za jednotlivé obce i v časových řadách.
Podíl obyvatelstva s VŠ vzděláním v Rudné (2001) je: 10,8 %
Podíl obyvatelstva s VŠ vzděláním ve Středočeském kraji (2001) je: 7 %
Podíl obyvatelstva s VŠ vzděláním ve Středočeském kraji (2009) je: 6,8 %
Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel ve městě Rudná je možné vztáhnout pouze k roku
2001, kdy bylo provedeno SLBD, aktuálnější data na obecní úrovni nejsou k dispozici. Je
známo, že podíl vysokoškolsky (VŠ) vzdělaného obyvatelstva všeobecně stoupá (zejména
v posledních letech). Na druhou stranu, tento trend neodpovídá údajům na úrovni
Středočeského kraje, kde počet obyvatel s VŠ vzděláním za osm let poklesl o dvě desetiny
procenta. Otázkou tedy zůstává, kterým směrem se vydá vývoj vzdělanostní struktury
v Rudné do roku 2011, kdy opět proběhne SLBD.
Zaměstnanost, nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti je komplexním společenským ukazatelem, jenž v sobě nese mnoho
informací. V rámci sociálního pilíře supluje indikátor socioekonomické struktury obyvatel i
kvality sociálního prostředí obce.
Registrovaná míra nezaměstnanosti v Rudné (2008) byla na úrovni 2,19 %. Pro doplnění
kontextu následuje tabulka SOC1-3, kde jsou údaje z roku 2008 k porovnání se situací na
úrovni ORP Černošice a kraje Středočeského.

Registrovaná míra nezaměstnanosti 2005 2006 2007 2008
Středočeský kraj

6,25

ORP Černošice
Rudná

5,32

4,25

4,47

2,05

2,44
2,19

Tabulka SOC1- 3 Registrovaná míra nezaměstnanosti 2005-2008

Z tohoto jednoročního porovnání lze odvodit, že město Rudná nemá výraznějších problémů
s mírou nezaměstnanosti, dokonce dosahuje nejnižší míry v porovnání s vyššími správními
celky, pod které spadá.
Jestliže tedy shrneme výsledky indikátorů, můžeme pozici města Rudné hodnotit pozitivně.
Zvyšuje se počet stálých obyvatel (Tabulka SOC1-4), avšak tempo růstu již zpomaluje,
nemusí s sebou tedy nutně přinést negativní dopady rozrůstání města.
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RUDNÁ

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Počet
obyvatel

3125

3184

3360

3509

3738

3999

4226

4393

Tabulka SOC1- 4 Počet obyvatel v Rudné obci Hostinné v letech 2001 – 2008

Pro srovnání růstových tendencí je uvedena tabulka SOC1-4, jež nastiňuje obdobný trend i
na úrovni Středočeského kraje.

STŘ.KRAJ

Počet
obyvatel

2001
1 123 931

2002
1 128 674

2003
1 135 795

2004
1 144 071

2005
1 158 108

2006
1 175 254

2007
1 201 827

2008
1 230 691

Tabulka SOC1- 5 Počet obyvatel Středočeského kraje

Z hlediska věkového složení a vzdělanostní struktury obyvatelstva opět Rudná nevykazuje
horší data, než úroveň krajská.
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5.2 SOC 2: Sociální prostředí
Kvalita sociálního prostředí zhodnocuje prostředí sídla z hlediska životních a pracovní
podmínek občana, úrovni příjmů, kvality vzdělání a zhodnocení společenství jako takového.
Pro vyhodnocení tohoto indikátoru bylo třeba provést dotazníkové šetření. Struktura otázek
je zveřejněna v Příloze č. 2.

5.2.1 Životní úroveň
Průměrná měsíční výše vyplacených dávek státní sociální podpory (testovaných) na
1 obyvatele
Data ohledně výše vyplacených dávek státní sociální podpory se nepodařilo pro město
Rudnou získat.

5.2.2 Dostupnost a kvalita vzdělávání, celoživotní učení
Dostupnost a nabídka vzdělávání, dostupnost respektive přítomnost mateřské školy a
základní školy v obci.
Výsledky z dotazníků ve stanovené škále v % :
Nakolik jste
spokojen(a)
s dostupností
následujících služeb
ve Vašem městě
(obci)?

Velmi
spokojen(a)

Spíše
spokojen(a)

Spíše
nespokojen(a)

Velmi
nespokojen(a)

Nevím,nemohu hodnotit

Mateřské školky.

0

41

22,3

9,4

27,3

Základní školy.

0

49,6

17,3

0

33,1

Střední školy nebo
učiliště.

0

14,4

0

54,7

30,9

Tabulka SOC2- 1 Výsledky z dotazníků k otázce č. 3 ohledně dostupnosti vzdělání

Dostupnost a nabídka
vzdělávání

DOBRÁ

Přítomnost MŠ v obci

ANO /NE

Přítomnost ZŠ v obci

ANO / NE

Tabulka SOC2- 2 Dostupnost a nabídka vzdělání v obci Rudná

5.2.3 Dostupnost a kvalita veřejných služeb, kriminalita, bezdomovectví
Dostupnost klíčových služeb (míra, jak snadný/obtížný přístup mají obyvatelé ke klíčovým
službám; pošta, zdravotnické zařízení v obci). Tyto ukazatelé vypovídají o dostupnosti
občanské vybavenosti sídla jako jedné ze základních rozvojových podmínek obce neboť
občanská vybavenost poskytuje občanům takových druh služby, jež mohou využívat a
realizovat v místě bydliště a stávají se tak stabilizujícím prvkem obce.
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Dostupnost veřejných služeb

VÝBORNÁ

Pošta

ANO /NE*

Zdravotnické zařízení

ANO / NE*

Tabulka SOC2- 3 Dostupnost veřejných služeb v obci Rudné

Výsledky z dotazníků ve stanovené škále v %:
S dostupností
základních veřejných
služeb (zdravotní
služby, sociální
služby, školy, veřejná
doprava atd.)

Velmi
spokojen(a)

Spíše
spokojen(a)

Spíše
nespokojen(a)

Velmi
nespokojen(a)

Nevím,nemohu hodnotit

40,3

53,2

0

6,5

0

Tabulka SOC2- 4 Dostupnost veřejných služeb v obci Rudná

Procentuální zastoupení odpovědí na otázku č. 3 „Nakolik jste spokojen(a) s dostupností
následujících služeb ve Vašem městě (obci)?“ lze shrnout do tabulky SOC2-5.
Velmi
spokojen(a)

Spíše
spokojen(a)

Spíše
Velmi
nespokojen(a) nespokojen(a)

Dostupnost lékařské péče

38,8

51,1

0

10,1

Záchranná služba/ pohotovost.

73,4

8,6

0

18

Sociální služby (domov důchodců,
pečovatelská služba apod.).

69,8

0

0

12,9

Policie.

81,3

7,9

0

10,8

Sportovní zařízení (hřiště apod.)

64

11,5

0

11,5

Kulturní zařízení (kino, divadlo apod.),
knihovna.

8,6

32,4

10,8

40,3

Činnost spolků (hasiči apod.)

41

46

0

5,8

Rekreační vyžití, zařízení k trávení
volného času

0

44,6

0

25,2

Prodejny se základním sortimentem
(potraviny a ostatní sortiment)

67,7

15,1

0

17,3

Speciální prodejny (textil, sport apod.)

33,1

50,4

0

10,1

Nabídka možností vzdělávání (kurzy).

28,8

40,3

0

12,9

Tabulka SOC2- 5 Dostupnost veřejných služeb v podrobnějším členění v obci Rudná

Odpovědi na jednotlivé otázky v absolutních číslech i v procentuálním zastoupení jsou
součástí Přílohy č. 3.
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5.2.4 Výdaje na kulturu z rozpočtů územních samosprávných celků v přepočtu na 1
obyvatele
Výdaje na kulturu byly v rozpočtu 2008 ve výši 700,37 tis. Kč. Při daném počtu obyvatel
(4 326) vychází na obyvatele suma 161,9 Kč.
V porovnání s rokem 2007, kdy výdaje na kulturu představovaly částku 580,93 tisíc Kč (4157
obyvatel Rudné), tj. 139,7 Kč/obyvatele, výdaje na kulturu v roce 2008 stouply.

5.2.5 Zjištěné trestné činy v přepočtu na 1 000 obyvatel
Zjištěné trestné činy v okrese Praha-západ na 1000 obyvatel v roce 2006 dosáhly 30,7 a
v roce 2007 stoupl počet trestných činů spáchaných na území okresu Praha západ na 39,2
na 1000 obyvatel.
Tyto údaje lze pro komplexnost doplnit daty z dotazníkového šetření.
Jak bezpečné je podle Vás žít ve Vašem městě (obci)?
% z celkového
počtu
respondentů,
kteří odpověděli
na danou
z toho % z toho %
otázku
muži
ženy
Velmi bezpečné

44,6

91,9

8,1

Spíše bezpečné

52,5

4,1

95,6

2,9

25

75

Spíše nebezpečné
Rozhodně nebezpečné
Nevím, nedokážu říci

Okres Praha západ
Počet zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel v roce 2006: 30,7
Počet zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel v roce 2007: 39,2
Středočeský kraj
Počet zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel v roce 2006: 31,6
Počet zjištěných trestných činů na 1000 obyvatel v roce 2007: 36,6
V Rudné se obyvatelé cítí bezpečně. Na území města operuje Městská policie Černošice,
má zde zřízené detašované pracoviště. Podle zprávy o činnosti v květnu 2009 se zabývá
přestupky v dopravě a přestupky proti vyhláškám města a veřejnému pořádku. Údajů z let
2006 a 2007 ukazují na zvyšující se kriminalitu, ale ta se výrazně nevymyká úrovni v
ostatních krajích.
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5.2.6 Rovnoprávnost žen
Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů v % ve volbách. Tento ukazatel
reprezentuje stav genderové politiky v obci. Signalizuje zájem žen o politické dění a
úspěšnost žen v politice.
Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů v % ve volbách:
Rok voleb

1994

1998

2002

2006

% zvolených
žen

14,3% (1 ze 7)

14,3 (1 ze 7)

14,3% (1 ze 7)

40% (6 z 15)

2010

Tabulka SOC2- 6 Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že podíl žen v současném obecním zastupitelstvu města
Rudná je 6 žen, což představuje 40% všech zastupitelů. V čele stojí také žena. Zajímavostí
je totožné zastoupení žen zvolených do zastupitelstva v letech 1994-2002.

5.2.7 Kvalita bydlení
Počet dokončených bytů v Rudné za rok 2008 je 13. Počet dokončených bytů v rodinných
domech 9.
Počet dokončených bytů v okrese Praha západ za rok 2007 dosáhl počtu 2 265.
Vzhledem k nekomplexnosti veřejně dohledatelných údajů ohledně bydlení nelze dělat
konkrétní závěry.
Z terénního šetření vyplývá, že velikost zastavěné plochy se v Rudné zvyšuje, jak již bylo
výše poznamenáno. Tedy i počet dokončených bytů bude mít v nedávné minulosti vzrůstající
tendenci. Ovšem je třeba brát v potaz limity území, tj. omezenost množství zastavitelných
ploch na katastrálním území obce, které v budoucnu povede ke snížení tempa růstu počtu
dokončených bytů.
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5.3 SOC 3 - Spokojenost a participace na věcech veřejných
Spokojenost a participace na věcech veřejných. Indikátor vyjadřuje míru spokojenosti občanů
s lokálním prostředím (tj. s místem „kde žijete a pracujete“) jako jednoho ze základních
předpokladů sociální soudržnosti a stability společnosti. Součástí toho indikátoru je též
zjištění míry participace na věcech veřejných, tedy zhodnocení míry účasti občana ve
veřejném životě (účast ve volbách, aktivity nevládního neziskového sektoru,…).
Tento indikátor v sobě nese informaci o:
• míře spokojenosti s kvalitou života a prostředím
• kvalitě a spjatosti občanské společnosti včetně míry aktivit v různých společenstvích
Pro vyhodnocení tohoto indikátoru bylo provedeno dotazníkové šetření.

5.3.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím
(úroveň spokojenosti občanů – obecně a s ohledem na různé rysy fungování obce), měřená
dotazníkovým šetřením
Indikátor vyčísluje míru spokojenosti občanů s životem v obci/městě, míru spokojenosti
s různými oblastmi života a s kvalitou veřejných služeb.
Otázky zaměřené na tuto oblast byly pro potřeby šetření formulovány následovně:
•

Jak jste spokojen(a) s Vaší obcí / městem jako místem, kde žijete? (Otázka č.
1 dotazníku. K nahlédnutí v Příloze č.2).

•

Jak jste celkově spokojen(a) s následujícími oblastmi života? (Otázka č. 2
dotazníku. K nahlédnutí v Příloze č.2).

Z tabulky SOC3-1 vyplývá, že respondenti jsou s městem Rudná spokojeni. Žádná
z odpovědí nebyl negativní.

Tabulka SOC3- 1 Ukázka vyhodnocení spokojenosti občanů s obcí

U tohoto indikátoru je dobré sledovat jeho vývoj v čase, zvláště v souvislosti s realizovaným
rozvojem města. Ze zpracovávaného šetření vyplývá celková spokojenost občanů se
životem ve městě. Překvapující byl postoj občanů ke kvalitě ovzduší, kterou hodnotili ve
většině jako spíše kvalitní. Co respondentům schází jsou informace podávané občanům o
stavu životního prostředí ve městě. Ze souhrnného hodnocení průzkumu lze vyčíst, že se
stoupajícím věkem respondenta roste spokojenost. Dílčí negativní postoje k některým
otázkám lze vysvětlit neznalostí dané věci (např. nepovědomí o městské policii pracující na
území města). I mladší respondenti jsou s životem v Rudné spokojeni, neboť díky blízkosti
hlavního města v dojezdové vzdálenosti cca 15 minut mají možnost uspokojit své potřeby
kulturního a zábavního vyžití.
V Rudné byl podrobný průzkum ohledně spokojenosti občanů proveden v roce 2008.
Z komentáře je patrno, že kromě statistického zpracování odpovědí přispějí ke zlepšení
města v krátkodobém i delším časovém horizontu také připomínky a nápady uvedené
dotazovanými do dotazníků.
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5.3.2 Indikátor občanské participace
Tento indikátor nese informaci o četnosti výskytu nestátních neziskových organizací v obci
v přepočtu na počet osob.
V roce 2007 bylo z rozpočtu města podpořeno 16 organizací, ovšem mezi nimi . Celkový
počet příspěvkových organizací je ve městě 5 (dvě základní školy, mateřská škola, kulturní
středisko a domov seniorů). Celkový počet neziskových organizací lze na území města
pouze odhadovat. Jestliže nežádají pro svoji činnost finanční podporu, nemusí mít o nich
město povědomí.
Odhad pro Rudnou (rok 2008) je ve výši 209 obyvatel na 1 neziskovou organizaci.
Výsledky odpovědí z dotazníku na otázku č. 2 „Jak jste celkově spokojen(a)
s následující oblastí života?“
•

S možností účastnit se místního plánování a rozhodování o veřejných věcech,
veřejných setkání, besed občanů se zástupci obce (města) apod.

Obrázek ENV01- 7 Indikátor občanské participace

Dotazovaní byli z 50,4 procent spíše spokojeni s možností participovat na rozhodování o
věcech veřejných, z 20,1% pak velmi nespokojeni. Zbylí respondenti volili variantu „Nevím,
nemohu říci“.

5.3.3 Podpora nestátních neziskových organizací a spolků
Celkové množství finančních prostředků, které město věnovalo ze svého rozpočtu místním
neziskovým organizacím.

5.3.4 Indikátor politické participace
Indikátor politické participace - volební účast ve volbách do zastupitelstev obcí. Indikátor
signalizuje atmosféru a zájem občana o dění v obci. Zejména v malých sídlech je vazba mezi
občanem a vedením obce přímá a lze dedukovat intenzitu vztahů občana a vedení obce.
Volební účast – podíl zapsaných voličů, kteří v komunálních volbách odevzdali svůj hlas.

Rok voleb

1994

1998

2002

2006

2010

Volební účast

66,98

48,88

54,50

52,04

-

Tabulka SOC3- 2 Indikátor politické participace

Z provedené analýzy je patrné, že volební účast v komunálních volbách má ve městě Rudná
Hostinná kolísavou tendenci, zhruba kolem 50% voličů, kteří se účastní voleb do místního
zastupitelstva.
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Shrnutí
Následuje tabulka se souhrnnými údaji za všechny skupiny indikátorů, která má jednotnou
formu pro všechny případové studie.
URB 1 - Dynamika územního rozvoje
Podíl urbanizovaného a neurbanizovaného území
Hustota obyvatel urbanizovaného území

34,35% : 65,65 %

urb : neurb

1420,65

obyv./ha

Dynamika záboru dosud neurbanizovaných ploch

ha/rok

URB 2 - Mobilita a místní přeprava cestujících
Podíl jednotlivých druhů dopravy na celkové přepravní
práci
Počet každodenních cest

3

počet

Čas strávený denně na cestě

23

min

Celková průměrná denní vzdálenost na osobu

13

km

Ano

%

URB 3 - Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb
(% obyvatel s dostupností ke službě) alt. ano/ne
1.1. Veřejná prostranství

ano/ne
1.2. Hřiště

Ano

%

1.3. Prodejny potravin

Ano

%

1.4. Zastávky veřejné dopravy

Ano

%

1.5. Mateřské školy

Ano

%

1.6. Základní školy

Ano

%

1.7. Zdravotní služby

Ano

%

ne

%

1.8. Nádoby na separovaný odpad

ENV 1 – Kvalita ovzduší v Rudné je zhoršená. Díky průchozí značně vytížené páteřní komunikaci.
Situaci neulehčuje ani nedaleko situovaná dálnice, jež taktéž přispívá ke zhoršené kvalitě ovzduší,
stejně jako zvyšuje hladinu hluku nejen ve dne, ale také v noci.
ENV 2 - Kvalita pitné vody v obci je dobrá. Všichni obyvatelé jsou připojeni na městský vodovod a
naopak odpadní voda je zpracovávána v městské ČOV. Technické služby města – provozovatel jak
ČOVky, tak vodovodního řádu sleduje kvalitu vody nejen na vstupu, ale i na výstupu pravidelně.
ENV 3
E1 - Hodnocení finanční stability a schopnosti realizovat budoucí investice (ukazatel
finančního zdraví), rok 2008
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Provozní výsledek hospodaření (běžné příjmy – běžné
výdaje)

12 366,49

Tis. Kč

Podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech

25,9

%

Krytí dluhové služby

2,9

%

Peněžní rezervy (pen. aktiva / přebytek běž. rozpočtu)

1,18

podíl

1 181

počet

423

počet

3

počet

360

počet

587,27

Tis. Kč

1,039

Počet obyvatel/1000
obyv stř.stavu

E2 - Stabilita a diverzifikace místní ekonomické základny
Počet podnikatelů na 1000 obyvatel
Počet subjektů bez zaměstnanců
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky
Obchod, prodej a opravy motorových
spotřebního zboží a pohostinství

vozidel

a

Výnos daně z příjmů fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti na jednoho obyvatele

SOC 1: Sociálně-demografická struktura

Vývoj celkového počtu obyvatel

index
28,7

Obyv./1000
střed.stavu

71,66

% (počet obyv nad 65
let / 100 obyv do 14
let)

Přírůstek migrací

Index stáří
38

Průměrný věk
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním z celkového
počtu obyvatel ve věku 15 a více let
Míra nezaměstnanosti v obci

obyv.

Hodnota (věk)

10,8

% (Podíl VŠ/ obyv.
nad 15 let)

2,19

%

SOC 2: Sociální prostředí
Průměrná měsíční výše vyplacených dávek státní sociální
podpory - (testovaných) na 1 obyvatele.v Kč
Dostupnost a nabídka vzdělávání-dostupnost respektive
přítomnost mateřské školy a základní školy v obci
Dostupnost klíčových služeb (Míra, jak snadný/obtížný
přístup mají obyvatelé ke klíčovým službám)

Nezjištěno

Kč/obyv.

Ano

Ano/ne

Ano

%

Ano

Ano/ ne.
%

Ano

Ano- ne

Ano

Pošta – zdravotnické zařízení v obci

Nezjištěno pro

Zjištěné trestné činy v přepočtu na 1 000 obyvatel
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obec
Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů v %
ve volbách

40

%

Počet dokončených bytů za roky na 1000 obyvatel obce
středního stavu

13

Počet
obyv,.

Domy nezpůsobilé pro bydlení- procento bytů z
celkového bytového fondu posouzených jako nevhodné k
bydlení

domů/1000

%

SOC 3: Spokojenost a participace na věcech veřejných
50

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Průměrný počet občanů obce připadající na jednu 206
nestátní neziskovou organizaci se sídlem ve městě
52,04

Indikátor politické participace - volební účast

%
Obyv./1 NNO
%

Podpora nestátních neziskových organizací a spolků Celkové množství finančních prostředků, které město
věnovalo ze svého rozpočtu místním neziskovým
organizacím

Kč/obyv.

Výdaje na kulturu z rozpočtů územních samosprávných 161,90
celků v přepočtu na 1 obyvatele v Kč

Kč/obyv.
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Příloha č.1
v tis. Kč (sloupec: Výsledek od počátku roku)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC RUDNÁ (2001 - 2008)
Skupina
položek
Část
Název položky
Pevné
části

III.
Financování

pozn.

Výdaje

II.
Rozpočtové
výdaje

2003

2004

2005

2006

2007

2008

8124

-8 698,00

-6 420,00

-6 756,00

-3 734,00

-4 174,00

0,00

Třída 1 - Daňové příjmy

4010

21 129,75

23 445,54

28 760,02

30 325,75

33 242,73

32 677,30

Třída 2 - Nedaňové příjmy

4020

3 523,68

2 720,96

4 098,42

2 900,66

3 289,30

4 064,62

9 477,97

3 857,32

4030

4 081,05

4 188,50

1 731,46

1 161,94

1 461,05

1 087,20

1 082,60

4040

18 522,21

15 972,96

17 393,27

20 444,98

2 826,93

4 285,71

3 232,36

4210

34 767,85

37 051,79

36 409,24

40 038,93

25 987,14

35 918,20

34 012,65

4220

9 779,80

20 070,60

5 076,11

9 053,21

11 810,48

13 758,81

8 982,48

-3 600,00 -3 425,00
39
448,55
35 362,01

4240

44 547,65

57 122,39

41 485,35

49 092,14

37 797,62

49 677,01

42 995,13

248,00
10
264,98
42
496,91
16
493,46
58
990,37

Konsolidace příjmů

4060

1 530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 271,21

0,00

8 539,24

Konsolidace výdajů

4250

1 530,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 271,21

0,00

5 839,24

Položky 42xx (použít součty, např. 4213 + 4222; sloupec od počátku roku)

4213

294,67

0,00

840,75

303,98

0,00

0,00

1 000,00

Položky 5141 placené úroky z úvěrů (sčítat všechny řádky 5141 ve výkazu)

5141

1 399,05

1 500,00

6 021,76

200,00

939,29

865,16

1 193,83

1 292,55

Položky 5178 splátky leasingu

nenal

Položky 6143 Investiční úroky (sčítat všechny řádky 6143 ve výkazu)

nenal

266,90

225,94

10,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV.
Rekapitulace
Třída 4 - Přijaté dotace (neočištěné dotace)
příjmů,
výdajů,
Třída 5 - Běžné výdaje
financování
a jejich
Třída 6 - Kapitálové výdaje
konsolidace
Výdaje celkem

Příjmy

2002

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

Třída 3 - Kapitálové příjmy

I.
Rozpočtové
příjmy

2001

Výkaz Rozvaha (bilance)
Rozvaha

B. Oběžná
aktiva

Dlužné cenné papíry k obchodování (Účet 253)

0,00

Základní běžný účet (Účet 231)

231

8 028,06

6 188,89

6 215,52

12 844,56

11 693,38

9 788,22

17 124,03

14
527,87

Běžné účty peněžních fondů (Účet 236)

236

34,51

35,25

35,25

35,22

34,82

34,38

33,95

33,57
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Příloha č. 2

DOTAZNÍKOVÝ FORMULÁŘ:
1. Jak jste spokojen(a) s Vaší obcí / městem jako místem, kde žijete a pracujete?
(odpověď zapište)
1.

Velmi spokojen(a)

2.

Spíše spokojen(a)

3.

Spíše nespokojen(a)

4.

Velmi nespokojen(a)

2.Jak jste celkově spokojen(a) s následujícími oblastmi života ? (odpověď zapište
k jednotlivým. .bodům otázky)
1.

Velmi spokojen(a)

2.

Spíše spokojen(a)

3.

Spíše nespokojen(a)

4.

Velmi nespokojen(a)

5.

Nevím,nemohu hodnotit

1. S dostupností základních veřejných služeb (zdravotní služby, sociální služby, školy,
veřejná doprava atd.)
2. S možnostmi zaměstnání ve Vaší obci (městě)
3. S možnostmi účastnit se místního plánování a rozhodování o veřejných věcech,
veřejných setkání, besed občanů se zástupci obce (města) apod.
4. S kvalitou okolního životního prostředí
5. S kvalitou veřejných ploch určených k oddychu
3.Nakolik jste spokojen(a) s dostupností následujících služeb ve Vašem městě (obci)?
(odpověď zapište k jednotlivým bodům otázky)
1.

Velmi spokojen(a)

2.

Spíše spokojen(a)

3.

Spíše nespokojen(a)

4.

Velmi nespokojen(a)

5.

Nevím,nemohu hodnotit

1. Dostupnost lékařské péče
2. Záchranná služba/ pohotovost.
3. Sociální služby (domov důchodců, pečovatelská služba apod.).
4. Policie.
5. Mateřské školky.
6. Základní školy.
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7. Střední školy nebo učiliště.
8. Doprava do zaměstnání.
9. Doprava do školy pro děti
10. Sportovní zařízení (hřiště apod.)
11. Kulturní zařízení (kino, divadlo apod.), knihovna.
12. Činnost spolků (hasiči apod.)
13. Rekreační vyžití, zařízení k trávení volného času
14. Prodejny se základním sortimentem (potraviny a ostatní sortiment)
15. Speciální prodejny (textil, sport apod.)
16. Nabídka možností vzdělávání (kurzy).
17. Zajištění údržby a čistoty obce (města) – činnost technických služeb.
4.Jak bezpečné je podle Vás žít ve Vašem městě (obci)? (odpověď zapište)
1.

Velmi bezpečné

2.

Spíše bezpečné

3.

Spíše nebezpečné

4.

Rozhodně nebezpečné

5.

Nevím, nedokážu říci

Věk respondenta: optejte se, případně věk odhadněte
1.

18 - 29 let

2.

30 - 44 let

3.

45 - 59 let

4.

60 let a více

Název města (obce), ve které respondent žije: doplňte sám/a ………………….
Respondent je:
1.

Muž

2.

Žena
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Příloha č. 3

58

